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नित्याचारपरदोपः। 

दितलोयभागः । 

("णि ° ~ 9 ० । „1 

श्रोगखेशाय नमः। ओंनमः श्रोगोपालाय। 

गोवदेनोदरणक््णि संप्रवठत्ते 

गोपेषु सस्मितससम्धमसत्वरेषु । 

ब्रह्माण्डधारणनियन्वितरो म कूपः 

कष्णोऽपि सस्मितसुखो भवतः पुनातु ॥ 

अथ दितौयभागक्षल्यम् । 

तत्र दक्तः,-- 

दितोये च तथा भागे वेदाभ्यासो विधौयते । 

वेदसो करणं पूव्यं विचारोऽभ्यसनं जपः । 

तदहानञ्धेव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥ 

समित्पुष्पङ्शादोनां स कालः ससुटाषतः । 

उपादानस्यति शेषः । तत्र प्रघमाध्ययनं तावदुच्यते । 



नित्याचारप्रदोपः। 

मनुः,- 

तपीविशेषैवि विधेत्र॑तेच विधिचोदितैः । 

वैदः कत्स्रोऽधिगन्तव्यः सरदस्यो हिजस्मना ॥ 

तपो विर्चेषा "्रह्मचारिधश्मा गुरुशशुषाग्निपरिचय्यदिरूपाः । 

तथा,-- 

क्रतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते । 

त्रह्मणो ग्रहण्ैव क्रमेण विधिपून्भकम् ॥ 

ब्रह्मणो वेदस्य | क्रमेण समास््नानक्रमेण । 

तथा,-- 

अनेन क्रमयोगेन संस्कतासमा दिजः शनं; । 

गुरो वसन् सञ्धिनुयार् ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ 

| तथा,-- | 

योऽनघोत्य दिजो दमन्यत कुरुते खमम् । 

स जोवनब्रेव शूद्रत्वमाश् गच्छति सान्वयः ॥ 

`| यान्नवल्कयः,-- | 

यज्ञानां तपसाञ्धेव शएभानाच्ैव कश्णाम् । 

वेद एव हदिजातोनां निखरेयसकरः परः ॥ 

लघुव्यासः,- 

मेखलाजिनदर्डानां धारिभिन्रेह्यचारिभिः । 

वेदः कत्ख्रोऽधिगन्तव्यः सविन्नानो दिजातिभिः ॥ 

(१) 1. बद्मचारिण्णो विहिता गुरुशुश्रषा ° 

(2) #. 0011118 {€ [ज्रणाो [.कटोःललस्व् 

(३) ^, = (017118 {€ कण्णो 2218614 6६८व्. 



निवाचारप्डतिः।. 

भिक्षाशिभिर्गसोनित्ये शशरषायां रतेस्तचा । 

आसमापेत्रेतं कायं वेदस्य विधिवद्दिजेः ॥ 

इत्यादिवचनात् “खाध्यायोऽष्येतव्यः” दइतिविधैः खकौोयशाखा- 

परत्वाच सम्पू णशाखाध्ययनं नित्यम् । 

तधाच बौधायनः ऋणत्वेनावश्यकन्तव्यतामाद खाध्यायस्य 

स्वाध्यायेन ऋनोन् पूज्य सोमेन च पुरन्दरम् । 

प्रजया च पितुन् पूर्ववन् सतो दिवि विमोदते॥ 

खुतावपि,--जायमानोडवै ब्राह्मणस्तिभिक्छेणवान् जाये । इति । 

ब्रह्मचर्येण क्रतिभ्यो यज्ञन टेषेभ्यः प्रजया पिभ्य इत्यत्र ब्रह्म 

चध्यग्रहणं ख(ष्यायोपलक्षण(धमेव । अतएव शतपयश्रुति; ऋणं 

हि बाव जायत इत्युपक्रम्य भ्रथ यदेवानुत्रवौततेन ऋषिभ्यो ऋणं 

जायते तद्धि तभ्य: करोति यदानुन्रूत ऋषोणां निधिप बति दछ्नु- 

गम्रनमाचक्तते। तदुक्तं जेमिनिना खुतिव्याख्यानाथं “ब्राह्मणस्य 

तु सोमविद्या प्रजसणवाक्येन संयोगात् ॥” इति ब्रह्मचय्यं 

विद्याल्ेन व्याख्यातम् | नचेकशाखाध्ययनेन ऋणापकरणं 

सखाध्यायोऽध्येतव्य इत्यस्य सम्पुणेश्ाखा विषयत्वात् । तदुक्तं भदः 

सखवाध्यायग्रहणे(न)न एकशाखा हि परिग्टद्यते वेदः कछत्स्रोऽधिगन्तव्य 

दति 'मानववाचा एकशाखाध्ययने विध्यभावात् । न चाध्ययन 

स्यानुष्ठानोपयोगिक्मणां न्नानं फलमिति तत्ततकार्माक्ञानाघं 

---- ~ ------“~ ~~~ 

(१) 1. मामत्वाच् °| 



8 नित्याषारपडतिः। 

तत्तद् वाक्याध्ययनं विधौयते। नतु वाक्छसमुदायरूपा शाखा 

तस्य ज्ञानाजनकत्वादिति बवाच्म्। स्यादेवं यदि तत्तदुक्नानं 

फलं खयेत । न तु तदस्ति । किन्तु खाध्यायोऽष्येतव्य इति ययते । 

फलं न यूयते । तत्र दृष्टे सत्यदृ्टं न कल्पयत दति न्यायात् यदुयत् 

स्वाध्यायाध्ययनजन्यं दश्यते तत्तत् फलं कल्यते । त्र कचित् 

कश्चन्नानं कचिव्जपोपयुक्तमन्तादौ सख्ररूपन्नानं कचिदुपनिषदाद 

पुरुषाथेरूपमामन्ञानं यथाफलं कल्यते । 

तथा,- 

श्ररस्ये नियतो जघ्ठा तितं वेदस्य संहिताम् । 

सुच्यते ब्रह्महत्यायाः 

दत्यादिप्रायधिन्तविक्ैः फलाधवेदपारायणविघः “श्रययाः सर्व्वं 

वेदेषु” इत्था दिपंक्तिपावनत्वादिसिदेश्च सम्यू णंगाखाग्रहण साध्य 

त्वात् सम्पृणशाखास््रूपग्रहणमपि पुरुषाभिलच्ितत्वादेव क्रतु 

ज्ञानवद् बवैदाध्ययनफलम् । न च पारायणाद्यधं एथक् कतस 

शाखाध्ययनविधिरस्ि। नचान्यानि तेन पारायणादिकम्मीरि 

भवन्ति । तत्रेतत् स्यात् । विधेरेकत्वेऽपि फलमेद!द् विधेयभेदः 

विधेयमेदाच्च विधिवाक्याथेभदात् फलतोऽध्ययनविधिनानाल 

भिति। तन्र। फलभेदासिडेः। पुरुषापे ल्ितत्व सत्यध्ययनजन्य 

ल्लोपाधिना सर्व्वेषामेकरूपेण फलत्वात् । अवान्तरापूव्ैमेदाः 

वाक्यविशेषाध्ययने घश््विशेषविधिः। यथोपनिषदामरण्यः 

ध्ययनमण्वमेधाध्ययनेऽश्दघासदानं वा मेज्रावरुणग्रश्टाभ्यासे खथयण 

विधितत् । 



नित्वाथारपद्तिः। ५ 

यत्तु मनुवचन,- 

यथोदितेन विधिना निलयं छन्दस्करतं पठेत् । 

ब्रह्मच्छन्दस्छतच्चेव द्विजो युक्लो ह्यनापदि ॥ 

मानेन ब्राह्मणाध्ययने काम्यसुच्यते। किन्तु पूव्वमुपाक्ी कत्वा- 

ऽवैपञ्च मासपरययन्तं छन्दोऽध्ययनं तदृ शुक्ते छन्दः पठनमित्या- 

दिना या वेदाध्ययनेतिकन्तेव्यता कथिता तस्था एव छन्दस््त- 

शब्दवाच्ये मन््भागी नित्यतोच्यते। सम्यक्ग्रहणधारणसामण्याल- 

कानापदि ब्रह्म ब्राह्मणं छन्दस्तं मन्तभागं युकः पूर्न्नोह्लोपा- 

कश्ादिप्रकारथुक्तौऽघोयोत। श्रापदि तु सम्यक्ग्रहणधारणाऽ- 

सामथ्यं ब्राह्मणभागं यथोक्कनियमे विनापि नित्यमधोयोतैति 

मन्दवुच्ेनियम मपेक्षमाणस्य प्रधानभूतब्राद्मणाध्ययनवाधापत्तः। 

“श्रङ्गुणविरोधे च ताद्यात्।* इतिन्यायात्। तेन मलवद्-वासो- 

निषेधवत् विश्रेषणस्य यथोक्षविधिरूपस्य मन्ाध्ययने नित्यतोखते । 

ब्राह्म णाध्ययने च ग्रहणसमथस्य सुभेधसो 'नित्यता । मन्दवुेख 

ब्राह्मणाध्ययने यथोक्तविघरनियम इति । इयमेव मेधातिधि- 

प्रथतिभिरपि व्याख्यातम् । इयमेव लच््ोधरः । ् रापदि मन्जातं 

यथोक्तविधिना पठेत् । अनापदि मन्तजातं ब्राह्मणच यथोक्त 

विधिना पठेदित्यधः । यत्त॒ ढतोयाष्टमभाष्ये ननु वेदमधोयोतैति 

वचनात् कछषत्ल्लो वैदोऽध्येतव्यः। न वैदावयवेनाधिक्रियत इति । 

उच्यते । तस्मात् क्रह्लन्तरन्नानमधिकारे नादन्तव्यं, सर्ववे क्रतवः 
~~ - --- ~~~ ~~~ -----------न्कक्---------------------- - - ~~~ 

(१?) 1. यथोक्तविभ्िनित्बता। 



६ नितचाचारप्रडतिः। 

एथक् पथक् स्ायेरत्िति कतख्रस्य वेदस्याध्ययनं युज्यत 

इति। तधा वातिके यद्यपि खाध्यायग्रषणेन सकलो वेदः 

परिग्टहोतस्तथापि दर्थ॑पौरमासौ कर्व्बवाणस्य च्योतिष्टोममन्त- 

ब्राह्मणं न क्षचिदपि युज्यते इति। तदपि नाधिकार 

व्यावर्तयति । दष्टवेदेनेव योग्यतासिश्ेः। तेन तद्याजिन- 

सावानेव खाध्यायः। यक्छसौ सकलः प्यते तवित्यकाम्ब- 

नेमित्तिकानां यथोत्पत्रकालत्ाव्र श्रायते किं कदा करिष्यत 

द्रति। यत्र पठितं तत्फलप्राधनायामविद्यत्वादशक्षः स्यात् 

तदानोश्चाधोयमानस्य ॥त्रतनियमवद् षेदाध्ययनासश्भवात्कभिख 

विशिष्टक्रियोपात्तबेदनिराकाङचस्ताशस्य ग्रषणाद् वेगुणष्य- 

प्रसङ्गः । कामश्रुत्यपरिग्रहाच्च सर्व्वेरनारभ्य वादविधानो वैदो- 

पेचतित इत्यवश्यं ब्रह्म चर्वयकाल एव॒ समस्तोऽध्येतव्यः । यदि त 

कथञ्धिदशक्तो नाधोते सकलं ्रमग्निषोचदशंपोणमासमातं कथच्ि- 

दधिगच्छति न तस्य तताप्यनधिकारः) तज्रायमाशयः काम- 

खुतिवशादाचेपेणाध्ययनकरणे यदा भ्यत्कन्तव्यं तटा तदथं तख 

वेदभागस्याध्ययनं कत्तव्यं स्यात् । श्रनारभ्यविधिसच्ातु काम॑. 
खुतोनामौदासोन्ये सकलवेदस्य ब्रह्मचर्ये अध्ययनं नित्यम् । 

अशक्तस्य सकलवेदाध्ययनाभावे तु नित्यकश्रूपसकलपेटाध्ययन- 

लोपात् प्रत्यवायोऽस्येव । केवलं यावदधौतं तावतोऽथेन्नाने यत् 

-------- ˆ~ --- ~~~ ~~~ -~--~------------------------- 
व 

(1) 7. कचिद् वेदेनेष ०। (३) 7. यत् कम्दौ कर्तव्यं «| 

(र) 1. कम्प्कत्तव्यत्रतनियम °| (४) 7. सकलय दख । 



निक््तस्पदविः 

क्म कर्तुः शक्यते तदाधिकारलोपो नास्तीत्युच्यते । क्रतुविधिभि- 
डि खसन्नानमेव गण्यते न क्रतन्तरन्नानमिति। 

यत्त यमवशिष्टो-- 

न शूद्रो हषलो नाम दो हि वष उच्यत) 

यस्य विप्रस्य तेनालं स वे ठषल उच्यते ॥ 

, तस्माद् हषलभोतेन ब्राह्मणेन प्रयन्नतः । 

एक देशोऽप्यध्येतव्यो यदि सर्व्वा न शक्यते ॥ 

इति तदपि प्रत्यवायसत्वऽपि हषलत्वेन क्माधिकारनिष्ठत्तिरे क- 

देशाध्ययने नास्तोत्येवं परमेव । श्रतएव श्रजिताकारेण व्याख्यातं 

दह साध्यायविधिवशेन क्रियमाणमध्ययनं यथाविष्यनुष्ितं यथा- 

विभागं कश्चसपयुज्यते तस्मात् सकलस्याध्ययनम् । कथञ्िदन- 

ध्ययनेलतिदमुचत शति। षष्ठतन्तरतब्रे च 'फलाखवणाध्ययन- 

मित्यक्ना । भावश्यकजपयन्नप्रायित्तपारायणणद्युपयो गिग्रन्याव- 

धारणफलत्वादावश्यकमिति सकलाध्ययनस्य नित्यतामाद । कैवलं 

ग्रं सम्ब्ार्टत्यादिवत् खाध्यायस्याध्ययनसंस्कायत्वाद् यावतो 

भागस्य क्रत्वथेन्नानजनकत्वं तावतः संस्कारे क्रियमाणेऽपि क्रत्व 

न्तरन्नानरेतुषेदभागस्य संस्काराभावो न दोषाय । संखकाव्यण- 

सुेशनसाहित्या विवक्षणात् । ग्रहान्तरासम्म्ार्गोऽपि शेन्द्रवायव- 

सश्मागस्य च वेगु्यादेन्द्रवायवयागाच्ापूव्य सिदिवत् । ग्रहान्तरा- 

सश्मार्गात्तु परमापू्यै सिष्धाभाववत् । सकलाध्ययनाभावे विहिता- 

१) ). फशाविभिवशाद्ध्ययनं नित्बमिच्बङ्घा। 



च निल्याशथारपडतिः। 

करणात् प्रत्यवायो भवल्येव सकलाध्ययनस्य विहितलात् । भ्रन्यथा 

पाराय णाद्यसन्भवादिव्यक्ञम्। "भधाने तद्ितौयाञ्जुत्याभिसंस्वारो- 

ऽपि गाडेपत्याहवनौोयपरत्वेनाग्निशब्दस्य गाष्पत्यादवनौयशब्दयो- 

रलौ किकलत्वेन चन्रातत्वादन्नातस्य चोदेश्यस्यापि युपं ह्िनत्तौः 

त्यादिवत् खरूपस्य जिन्नास्यत्वेन विशेषणाकाङ्गवशादुदेश्य- 

विशेषणस्यापि विवक्षावशात् सहितयोरेवाग्योराधानसंस्कायलत- 

मिति। नैतेकाग्निसिदा्थसाघनसिति विशेषः तेन दभे- 

पौरमासमात्ाधमन्तन्राद्मणाध्ययने द्पौणशमासाधिकारो भव- 

त्येव । तथाच हारौतः चत्चियोऽध्ययनयजनदानधस्मादेव त्रतेक- 

देशोति बेदेकदेशाध्यायिनः ्षचियस्य यजनं दशयति । यानित 

वेदेकदेणाध्ययनानुवादेन बेदायेन्नानप्रणसावाक्यानि 

अधघोत्य यक्किच्िदपि षेदार्थाधिगमे रतः । 

इत्यादौनि तान्यथवादरूपाणि । | 

यदवा यो नाम श्वुहिमान्दयादिना सम्पृणंशाखाध्ययने तदथे- 

विचारं चोभयवागशक्तः स किमयन्नानसुपेच्य यावच्जोवमक्तराखभ्य- 

सेत् । किंवा किञचचिदधोत्य तदधं न्नात्वा विचा क्रत्वनुष्टानं 

कुर्यात् दति संश्ये तं प्रति एकदेशाध्ययनपृन्धकं तदथबोधो 

विदित इति न्धायसिहसुच्यते। निरथं कसकलाध्ययनात् साधकं 

किच्िदध्ययनं यज्ञानुष्ठानरहेतुलवात् खेय इति । न चेवभेकरेगा- 

ध्ययनं विहितम् । तथाच न प्रत्यवायः स्यादिति बाच्यम्। 
-----------~-*------~-------------~ ~~~ 

~~ ~~~ ~~~ ~~-~----~-----~--~---- ~~ „~ ~न 

(१) 7. अधानेतु हितोयाशुत्वाग्निसंस्कारत्वेऽपि | 

(२) 1. बुद्धिमान्द्मादापदि वा सम्पू °। 



नित्याचारपदड़तिः। €. 

"तथाडि- 

वणिनां हि वधो यत्र त्र साश्यद्रतं वदेत् । 

दति वबवधामुकूलत्वेन सत्यवदनस्य गुरुतरपापजनकत्ादनरुत- 

वदनस्य लघुपापदतुत्वात् तदेव क्षत्रा ततः सारसतीष्टिः 

प्रायधिन्तं कर्तव्येति न्धायसिदसुचते। एवमि भयन्नानपून्यका- 

सुष्ठान्रयोऽपेक्या सकलानध्ययनदोषो लघरित्यवबोधष्यते न तु 

विधोयते । 

एवं सति नित्यकश्मापैल्तितवेदभागाष्ययनमेव नित्यमितर- 

भागाधष्ययनं काम्यमिति स्वरसंस्कारसदहिताध्ययनसाम्यं सत्येव 

काम्यभागाष्ययनं निल्याध्ययने यथाशक्तिक्लताङ्सादहित्येना- 

वैगुण्यमिति स्वराद्यभाकेऽपि न दोष इति मतमपास्तम् । 

उक्लन्धायेन सकलाध्ययनस्य नित्यत्वेन यथाशक्तयुपवबन्धन सखराद्य- 

सामर््येऽपि प्रधानभूताक्ररूपवेदस्नोकरणशस्यावभ्यकत्वात् । 

यत्न लघुव्यासवचनम्,-- 

ऋ क्पाद मप्यधोयोत मार्गेणानेन घम्ममवित्। 

नत्वेव चतुरो वेदानन्यायेन कदाचन ॥ 

दूति तदव्ययनाङ्गप्रगंसायमेव । तथा- 

वेद विश्वावनात् तेन वरं मौनं समाथितम्। 

वेद विश्चावनाद् विप्रो नरकं यात्यघोसुखः ॥ 

इति तत्र कैदविञ्नावनमनध्यायेऽध्ययनम् । श्रनध्यायाध्ययनवजंमं 

सातकव्रतमध्ये लिखितम् | तदतिक्रमेऽयं दोषः। ्रन्यधाङ्क- 
न्न ^= ~ सा भा ममा सा ककन क नन ~ ------ न 

(१?) 7, यथाद्ि। 

न् 



१ नित्याचारपद्कतिः। 

वैगु्यस्य प्रभानफलानुगव्येव चरिताधैत्वात् प्रत्यवायरेतुला- 

कल्पनात् | तेन शक्षस्यायं दोषः । अशक्तस्य तु प्रधानाध्ययन- 

माचेऽपि प्रत्यवायाभावः। 

यत्तु मिध्याधौतो संवसरं ब्राह्मणब्छे भतं चरेत् इति तद 
ष्ययनाङ्वेगुरू समाधानां प्रायधित्तम् । न तच्र भयेन सकला- 

ध्ययनल्यागः । एतेन ब्रह्मोज्छिताभयेन एकदेशाष्ययनं प्रत्युक्तम् । 

एकदेशस्यापि विस्मरणसम्भषे न तदपि नाध्येयं स्यात् । श्दं 

चिन्त्यते। इतराङ्गत्यागवत् ब्रह्मचवरूपाङ्गत्यागीऽध्ययनं भवति 

न वेति। "तत्र ब्रह्मचययस्य विष्यन्तरसिद्त्वात् नित्येषु यथा- 

शक्तुपवन्स्य विष्यन्तरसिद्धाविषयत्वात् तत्र न यथाश्क्तयुपवन्धः । 

यथाहि क्न्नानं श्राडवनोयादयच विध्यन्तरसिष्ल्वात् यथाशक्ति 

यरवल्जोवमगिनिहोतं जुडयादिति विधौ भ्ध्ययनजन्यकश्मन्नानं 

श्राहक्नोयच्च त्यक्ता नाधिकारः । तत् कस्य ईतोः । यदि जुहया- 

दिति प्रयोगविधिना अनुष्टाप्यते तत्र यथाशक्तोति विशेषः। न 

चाग्नि विययोरनेनानुष्टान चो द नाऽध्ययन विधिसिषतलात्। एवमिह 

ब्रह्मचथस्येति प्रतिभाति । नेवं ब्रह्मचय्यस्य › विध्यन्तरसिडत्वा 

भावात् । ब्रह्मचय्यं दि नामाखमः। गुरुग्टहवासः। गारख्थ्यं 

सखण्टडे वासः। वानप्रस्थं बने वासः। श्रनिकैतत्वं सत्रयासः। 

तत्र गुरुष्टहवासरूपत्रह्मचय्ये सामथ्थाम कलिङ्गेन । तत्त॒ वाक्येशा- 

ध्ययनप्रयोग विधिनेवानुष्ठाप्यत इत्यसयेव तत्रापि यधागक्युपवन्धः । 
~~~ 111 

(1) ^. इति। 

(२) ॥ सिद्त्वात्। 



| ८ (-2>\ हा ४८० 
जनिध्ाचारेषडति।। . ` '. . ` 
५-८-२2, 2,4.२4, 

तथाच मनुः,- 

(गुरौ वसन् सञ्चिनुयाद् ब्रह्माधिगमिकं तपः ५” 

^तपोविशेषवेंदः कटस्नीऽपिगन्तव्यः ॥” 

इति तपःगष्दवाच्यव्रह्मच््यरूप-गुरुग्टह वासादिनियमस्याध्ययन- 

प्रयुकत्वं दशयति । 

ताच वदस्मतिः,- 

र्वं दण्डादिकौयक्ञेः संस्वुत्य तनयं पिता 

वेदमध्यापयेद् यलाच्छास्तं मन्वादिकं तथा ॥ 

एवश्च सति ब्रह्मचर्ये वैदसुपक्रम्य यदि शरोरक्तेणासदत्वेन प्रधान- 

रूपाध्ययनविरोधः शङ्कत तदा '"समावत्तनानन्तरमपि सकल 

शाखाध्ययनं काय्यं तथाधोतेन च यथाशतिक्लताङ्सहिताध्ययन- 

लन्यक्रतुक्नानं क्रत्वधिकारसिदये समथभेव । एतस्मित्रेव विषये 

मनुः- 

हेव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः। 

यः खगव्यपि दिजोऽधोते खाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥ 

श्रा देव स नखाग्रेभ्यः सखग्बापोति ब्रह्मचधरत्यागेनापौति 

लच्छोधरः। खग्बौो ख्स्थोऽपोति मेधातिधिः। न चेतत् 

त्रह्मयक्नपरं प्रथमाध्ययनोपक्रमेऽभिधानात्। दा योऽनघौत्य 

दिजो वैेदमित्यादिषु प्रथमाध्ययनपरामशात् । व्रतस्नातकस्य ब्रतं 

समाप्य षेदश्चासमाप्य क्तसमावत्तनस्य वचनवलाश्चैकरेगश्याध्ययन 
-----~~ ~ ~~~ ~~ जमा ० ०५४७० ००७०० 

(१) 2. भावत्तेनोत्तरमपि। (९) ]. षच मार् वेरेकटेथा ‹ । 

(९) 8. 7. उपयेमि योऽनधीत्य °। 



१२ निद्याचारपडतिः। 

एव ब्रह्मचध्मङ्गम् । एकदेशणान्तरं न ब्रह्मचय्यमङ्गमपेक्षत 

इति विधिबलात् कल्पा, विद्याल्नातकस्येव सकलाध्ययमेन 

त्रदह्मचयमङ्गमिति विशेषः । 

कोचित्त् मन्तमात्राध्ययनेऽपि ब्राद्मणाध्ययनं विना कल्पः 

सूत्रादिभ्यः कन्यन्ञानेन क्त्वधिकारसिद्िः। यथा शाखान्तरा- 

ध्ययनं कशचन्नाने वैकल्पिकं एवं कल्प सूत्ाध्ययनमपि वेक्िकमेव | 

तुश्या्थपनां विकल्यस॒ कमकत भविष्यति। 

दति न्यायसाम्यात्। तथाच पारस्करः, बेदमधोत्य स्नायाद् । 

विधि्विधेयस्तकखच वयेदः। षडङ्गभेकै। इव्यु्घा। कामन्तु 

याज्ञिकस्य । इत्याह । कल्यसूतरेण 'यन्नन्नानवतः कामं स्नानं न 

वैदसमापननियम इत्यध; । तथा भटर चार्यरप्यु्तं-- 
वैदाटतेऽपि कु््मन्ति कल्यैः कश्राणि यान्निकाः 

नतु कल्पाहते केचिग्रन्तत्राद्मणमात्र कात् ॥ 

इति| स्स्यादेवं यदि कल्पाध्ययनं वकल्पिकं स्यात् । कल्पानां 

वेदाङ्गत वेदाङ्ग निरणयकरूपोपसंदहारार्थेत्रन भित्राथैतवात् । 

तत्- 

उक्रशाखान्तरन्यायसुल्याध्येटकंतावशात् | 

सव्वेशाखाविधिलवं हि सखितमध्येठमेदतः ॥ 

पिकनेमाधिकरणे । सषड्ङ्गवेदाध्ययनजन्यन्नानादेव क्रियाफलम् । 

वेदादन्नातोऽप्यथः कल्पा दिभ्यो च्रातः क्रियाङ्गं यदा तदा श्रह्गरूप- 

(१) 7. यन्नुन्नानवत इत्येव कामस्नानं। 

(ॐ) ^. ए. तसराटेवं यटि °। 

ज कयन ~ ~ ~ 



नित्याचारपद्गतिः। १३ 

कल्पस् वाज्नाने वेदादन्नातोऽपि कम्माङ्मिति सादसम्। तेन 

पारस्करवचनं श्रङ्गान्तराध्ययनं विनापि बेदात् यन्नश्नानवत इत्येव 

योजयितुं न्यायम् । यत्त भद्यचार्यैः कल्पसू्राधिकरणपूर्पैपचे 

वेदाहतेऽपो वयज्गं तच्छाखान्तरोयाङ्गाभि प्रायं वेदाहते काखशाखा- 

ध्यायिनो माध्यन्दिनिथाखारूपषे दाभावेऽपि तदुक्ञाङ्गः कल्पादवगस्य 

याज्निकाः क्म कुव्मैन्ति। नतु कल्याहते कारमन्न्राद्मण- 

मात्रात् शखान्तरीयाङ्गन्नानादिल्यधः । केवलं यो वैदाध्ययनम- 

क्रत्वा सौकथाय प्रथमं कल्य सूत्रेभ्यो यन्न ज्ञातवान् स पाद् गुस- 

सुखाद् षदं शुल्ला ततो यन्न पुनजानाति तस्य नाधिकारापायः। 

अतएव सम्प्रत्यपि शिष्टाः प्रयोगसताद् यन्नाज्नानवन्तोऽपि वेदं 

पनर्गुरसुखाच्छुला यन्नाधिकारं मन्धन्ते। एवश्च नित्यवत् काग्ये- 

ऽप्यधिकारः । विध्यम्तरसिद्धयन्नन्नाना विशेषात् तस्य च विधेनित्य- 

लेनाङ्वेगुख्येऽपि प्रधानमातरात् फलो पादानात् । फलश्च क्रतुन्नानं 

तत्रित्यैरिव काम्येरपि खद्मते। एवच्चाध्ययनाङ्ानामध्ययनप्रति- 

बन्धनिहठत्तिपराऽङ्कत्वाद् वाक्यान्तरेण खादिरादिवद् गुणफल- 

सम्बन्धात् पुरुषाथेत्वेन चरितार्थत्वात् ब्रह्मचयं विनाधीमेन काम्य- 

कर्मण्यधिकारसिदिः। "नद्यनङ्ल्लाद् जायेत वेगुख्यं अध्ययना- 

इनगणिच न काम्यक्रत्वङ्गानि। किन्तु तजन्नानं तच्च यधाशयङ्ग- 

सहितानुहितमित्यध्ययनविधिना जातमेव क्रतुक्नानं क्रतुविधि- 

प्रयुक्लत्वे श्ध्ययनाङ्गानां स्यादेवं नतु तदस्तोत्याषैदितम्। अतएव 

(१) }. 7. नहङ्कहानौ कम्यैवेयुगयप् । अधभ्ययना० । 



१४ निल्ाचारपडतिः। 

हारीतः शूद्रश्वणकुतर्क्ञतषेदाप्रामाश्याशङ्नधनदानादयेपाठन- 

साध्यायधश्चल्यागानमभ्यासषेदोक्षरहस्यरेवतादि-ख्यापनाख्ानप्रश्राः 

अन्थोपसर्गाः । भव्रताध्ययनानियमाध्ययनगुरुशयूषात्यागक्रिया (१) 

ध्ययनगुरुदषणमित्यध्ययनोपसर्गाः। भअनुपनोताध्यापनपातक्य- 

ध्यापनस्याता्थीध्यापनमिल्ष्यापनोपसगौः । सर्वेषामनध्याय- 

पाठः भ्रष्चिखानपाठटः भरतिविलम्बितपाठः श्रल्युच्वपाठटः अत्तर- 

वर्णपदपादहोनपाढः परावरोच्वारितग्रदणचसखग्विच्छेदशून्य- 

पाठातित्वरितपाढ इति जप्यस्य एते ब्रह्मोपसगौ इत्यक्ला एतेरुप- 

सृष्टं ब्रह्म्त्(स्ष्रा) म मवोयमतेजस्कमसिदमसखदाधेमलावक- 

मदैवमसरगेमल्पफलं (अधुवं) भवतोति । भवो रक्तोप्नादिवी शून्यं 

अरतेजस्कं ब्रह्मवचसादिरूपफलहोनं भ्रससदाधं सुत्यादि कार्ये ्रशलरं 

भ्रलावकं ्रखस्ययनादिरूपेण रोगादयनिवारकं श्रदेवं देवताप्रीतौ 

न मं श्रखगं श्रह्मफलं यं यं करतुमधौते तस्य फलं प्राप्रोतोलयेतैन 

शून्यं अध्रुवमनित्यम् । यथो 

छन्द्ंस्यनं सृत्यकाले त्यजन्ति । 

तधा,- 

उपसगविनिर्मुक्गं योऽधीते यं क्रतु दिजः । 

तेन तेनेष्टं भवति प्रजापतिवरो यथा ॥ 

इति । सोपसगध्ययने फलान्तराणामभावं दशयति नतु "्रान- 

वेगुखेन क्रतुफलाभावः। भ्रखगमित्यस्याध्ययनफलखर्गाभाव. 

(१) }. क्रतुन्नानवेयुगयेन । 



नित्याबारपडतिः। १५ 

परत्वादिति । एवच्च शाखान्सरोयकन्ानुष्टानं तदध्ययनं विनापि 

समृतिकल्य सृजभ्यो न्नातलवा कर्तव्यम् । 
यन्तु,- 

कुलान्यकुलतां यात्ति यानि होनानि मन्वतः। 

इति मन्मात्राध्ययनेऽपि कुलद्ानिर्नास्तोति मेधातियिव्याद्यानं 

न तेन ब्राह्मणाध्ययनं विना यन्नाधिकारप्रतिपादनं किन्तु "कुल- 

नाशदोषाभावपरमिति सव्वैमनवदम् । 

'अधातोऽध्ययनाङ्गनि । 

मनुः,- 

भध्यष्यमारशस्वाचान्तो यथाश्यास्मसुदस्म खः । 

ब्र्माक्नलिक्षतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ॥ 

भ्राचमनं सक्तटेव । 

ब्रह्मारण्धेऽवसाने च पादो ग्राह्लौ गुरोः सदा । 

संहत्य इस्तावध्येयं स हि ब्र्मा्ञलिः स्पत: ॥ 

व्यत्यस्तपाणिना कायमुपसङ्दणं ष्गुरोः | 

सव्येन सव्यः समषटव्यो दक्िणेन तु दक्िणः ॥ 

(१?) 7. कुलनाशनदोषा ०। 

(२) >, तत्राध्ययनानि। 

(३) 9. सदा। 



१६ मित्याशारपद्तिः। 

अध्ये्यमाणन्तु गुरनित्यकालमतन्द्रितः । 

श्रधोष्व भो इति ब्रूयाद् विरामोऽस्त्िति चारमेत् । 

ब्रह्मणः प्रणवं कुादादावन्ते च सव्वैदा | 

तधा,- 

प्राक्कूलान् पर्य॑पासोनः पवितेचैव पावितः । 

प्राणायामैस्िभिः पूतस्तत ॐ कारमडहति॥ 

गौतमः,-- 

प्राणोपस्मशेनं दैः । प्राणायामास््रयः पश्चदशमात्राः। तेन 

पवित्रैः पावनं मनुक्तम्। कुगेरिद्दियस्मथेनं गौतम संवादात् । 

शन्द्रियाणि दश । मात्रा कखात्तरकालः । 

मनुः,- 

अकारच्याप्यकारच् मकारच्च प्रजापतिः । 

"वेदत्यात्निरममत् भूभंवः खरितोति च ॥ 

विभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत् । 

तदिव्युचोऽस्याः सावित्राः परेष्ठो प्रजापतिः ॥ 

तेनादौ ॐकारव्याहतिव्रयगायतरौजपः काय्येः । 

गौतमः,- 

ॐकारपूव्वा व्याहृतयः पञ्च सत्यान्ताः । तथा सावित्रौचोदित- 

ब्रह्मण श्रादाने भूर्भुवः खः पुरुषः सत्यमिति गौतमनोल्या 

(१) शद्वितमनो, - वेदबमयान्निरइ््द् भूरित्याह मनुः, र्याध्यायः, 

लोकः ऽ& | 



जिश्चाचारप्रदोपः। १७ 

व्याद्र[तिपञ्चकम् । तथा अनुज्ञात उपविशेत् प्राङ्मुखो दचिणतः 

शिष्य उदङ्मुखो वा 

यमः,- 

छताच्नलिर्गसं ब्रूयादध्ये्ये भगवन् ऋचम् । 
१ तधा, | 

ॐकारं प्रधम क्रत्वा ततो ब्रह्म प्रवन्तयेत् । 

ॐकार ततः कला भूमिं सृष्टा विरामयेत् ॥ 

पेठोनसिः,-- 

सखाध्यायमहरहः प्रयुद्लौत कंणैवपिधाय पञ्चाक्षराणयनुजाप्य 

मस्तकेन पादावालभ्याभिवादयेत्। अनारभ्य गुरुपन्रोम् । 

पश्चात्तराणि ॐ भूर्भवः खः ( पुरुषः सत्यम् ) । 

पापस्तम्बः,- 

ऊकारः सवगहारं तस्माद् श्व्रद्माध्येष्वमाणस्तदादि प्रतिपयते । 

विकथाश्चान्धा क्त्वा एवं लौकिक्या वाचा व्यावत्तंते ब्रह्म ॥ 

वेटव्यतिरिक्षकथा चेन्मध्ये क्रियते पुनः प्रणवसुश्चरेत्। एवं 

लोकवाचो वेदौ विविक्तो भवति। 

पारस्करः,-- 

(१) . भगवनब्नष्म् | 

(र) 3. 011४8 € [00० ७०८९६९१ ६त्. 

(8) ४ गुरुपन्रो । 
(४) स॒द्ितापसम्बोयधम्दष्ते ( एषाः 'ह त्तापण, उमपः ) ° अक्ाध्येष्य- 

माण एतदादि प्रतिपद्येत | ! । ४।१९।६। 

गे 



श्ट जित्याचारप्रलेपः। 

श्रधातोऽधौल्य निराकरणं जपेत् । प्रतौ कमेव विचक्षणमिस्यादि ।(९) 

देवोपुराथे,- 

जातिषंस्कारशोनस्य दभ्यसहर कारिशः। 

शूट्राच्रभोजिनो राजन् न वेदाद् विद्यते फलम् ॥ 

षक्रव्स्तिचरा विप्रा उच्छकापोतहन्तयः । 

कुम्भको शलिकाहारा वदिकं प्राप्रुयुः फलम् । 

चक्रन्तिः %कुम्भकौश्लदस्िख ठतोयभागे वच्यते। एतच्च 

प्रयोगकालविषयं न प्रथमम्रहणकाले । 

वधा,- 

नदौसङ्गम गोष्ठेषु विचिन्रेषु तरेषु च। 

विचितभूमिदेगेषु दभदूरव्वाहतेषु च । 
र्डेषु सपलिपषु विष्णुसूग्डरेषु च । 

पठितव्यः सदा वैदः खर वर्णोपलल्ितः ॥ 

ञजतघन्चक्रमां खा सागुखारां सुलसिताम् । 

ऋ वसुश्चारयेत् प्रान्नो न दूतं न विलम्बितम् ॥ 

वधा,- 

अपशब्द महादोषः यते ऋषिभाषितः। 

इन्द्रस्तं इन्ति वच्रण योऽपरष्दं ससु्रेत् ॥ 

* पारस्कर - ( [211 प 2 10811814] 88 601४101, 2678168 ) म इष्यते | 

+ * अथः पाठचाब सम्यङ न स्फटः । कतीवमागे समटोभवितुमहति । गदन् 
सम्भाव्यते यदव “ङुद्धलधाग्यको वा याद् कुम्भोधान्धक एव वा।' दति 

सलुवचमेन ( ख० 8 | चरो ऽ) सादि कचिदधेगतः पाठगतच सष्बन्धः| 



निन्लाचारप्रटोषः। ` १९ 

वि्णुः,- 

श्यञ्च विदां समासाय तामाजोषैत्र सा परलोके फलप्रदा भवति । 

यञ्च विद्या परेषां यथ्ोहम्ति | 

वशिष्ठः,- 

इतिष्टासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृशयेत् । 

विभेत्यस्पश्रताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 

समसुपवुयेत् वरयेत् । शहलिखितौ,- 

"न प्राघोल्योपरमेत प्रारभ्याध्ययनं तथा । 

अथ खाध्यायविधिर््राह्मणानाम् । 

घरश्मासानधो योतृजेयुः । ख्राव्यां पौणमास्यां प्रौष्ठपदं वा 
उपाक्षत्य छन्दसामध्ययनम् । उपाक्तत्य उपाकर्म्माख्यं कम कता । 

अव्र चोपनयनस्याध्ययनाङ्त्वादुपनयनदिन एव वेदारमः । 

तथाच मनुः,- 

क्रतोपनयनस्यास्य त्रतारेशनमिष्यते । 

ब्रह्मणो ग्रहणश्चेव क्रमेण विषियृल्यै कम् ॥ 

# सुद्धितविष्णखखृतो ( 1०01178 ९0110, +. ६. # ) यञ्च विद्यामासाद्यानि- 

ज्ञोके तया ओोगेन्न खा तख परलोके फलप्रटा भवेत् यख विद्यया वशः परेषां 

कन्ति ?. 8४. 

(१) ए. न प्राधोल्योपरमेस्षथा प्रारभ्या ° । 

(र) 1. ५११5 एषङ्ख षति उपाकम्प्ैखम् । 



४० निाचारप्रडीपः। 

दति ध्चाव्ययेनोपनयनाव्यवहितकाले ब्रह्मणो वेदस्य प्रण 

दशयति, 

याच्रवलकाऽपि,- 

उपनोय गुसः शिष्यं महाव्यादतिपून्यकम् | 

वेदमध्यापयेदेनं शोचाचारांख शिक्षयेत् ॥ 

दूत्युपनयनानन्तरं दशयत्यध्ययनं भ्रानन्त्यांक्ताप्रत्ययात् । एवश्च 

सति शङ्ोक्तरोत्या उपनयनदिने वेदमारभ्य षयमासान्ते 

उत्सः । मन्वादिष्मुत्यन्तरादापौषे क्षत्वा चावणौ-पय्येमतं शुक्घपचे 

वेदाध्ययनं क्ष्णपक्ते प्वाङ्ाध्ययनं काय्येम् । खावग्यासुपाक् 

तदृ शकते छष्णे च वेदाध्ययनं पौषो यावत् । एवच्च प्रथमाध्ययन- 

सुपाकर्विधिनेव। प्रथमाध्ययने च श्ावणोप्राप्तावपि नोपा- 

कर्म । उत्सगानन्तरं पुनरारम्पर एव उपाकविधिः। हारोतो- 

ऽप्येवं क्रममा । शश्ररैपश्चममासानधोत्यो सृजति । पश्चारैषष्ठान् 

वा। त्पहमनध्यायः। पञ्चाषभेके। उपाक्लत्य प्रतिपदि 

्रधोयोत | प्रतिपदि बैदं प्रारभ्य। 

` यान्नवरछाः-- 

शअध्यायानासुपाकग् खावश्यां यवणेन वा। 

'"हस्तनोषधोभावे वा पञ्चम्यां खावणस्य च ॥ 

(१) ?. चशब्दनो * (२) +. पञ्चाध्ययनं 

(३) 7. प्रथमां (?) च चाव््यों प्राप्नावपि नोपाकमां | उद्षगस्याङतत्वात्। 

उत ग नन्तरं ° । 

(४) } अद्गपञ्चमासान °| (५) + कृकतेनोषधिभावो वा °| 



नित्यावारप्ररोपः। ९१ 

पौषमासस्य रोदिणयामषटक्षायामधापि वा । 

जलान्ते च्छन्दसां कुर्योदुत्सगें विधिवद् हिजः ॥ 

अध्यायानां खाध्यायश्ब्दवाच्यानां वेदवाक्यानां उपाकर्माख्यं 

कर्संस्कारः। विष्णुः--'उकर्गोपाकश्णोमध्ये वेदाध्ययनम् । 

मनुः,- 

"पुष्ये तु च्छन्दसां कुर्य्याद्सगं विधिवद् हिजः 

माघश्क्रस्य वा प्रापि पूर्वा प्रथमेऽहनि ॥ 

यथाशास्वन्तु कत्वेवमुत्षगं विधिवद् दिजः । 

विरमेत् पक्षिणौ रातिं यदाप्येकमहनिं शम् ॥ 

अरत ऊदन्तु छन्दासि शक्तेषु नियतः पठेत् । 

वेदाङ्गानि तु सर्व्वाणि क्ष्णपक्ते समभ्यसेत् ॥ 

गोतमः- 

(१) हद्रितविष्णुख्ृतौ उत्घजनोपा ° ए. 85. 

(२) खट्िवमनौ.--, ४1४861२8 स्तालणो, एणोणष्फृ ) 

षष्ये तु च्छन्दसां कुर्याद् वहिरुत्सजंनं दिजः । 

ययाथाश्न्तु शत्वैवषत्बगे' ङन्दसां वहिः । 

विरमेत् परि रातिं तदेवे कमह निशम् ॥ 

बेद्ङ्गानि च स्वांश रष्णपक्तषु संपठेत् ॥ 

अ^ ४। श्चो° €६-€८्। 



| नितल्ाचारप्रदोपः। 

'यवणादि वापिकं प्रौष्टपदीं वोपाक्लत्याधोयौत च्छन्दांसि । 

+भरधैपश्चमाश्मासान् यावद् दक्चिणायनं वा। ब्रह्मचाययुतखष्ट- 

"होमान् मासं भुश्लोत । दहिमासो वा नियमः। खवणानक्त्रेण 

संयुक्षा वणा भनित्यलात् वदहिताभावः। 

मयमधः- 

वार्षिकं वर्षाकाले भवमध्ययनं खवणादि खावणपौणमास्यव- 

धिकं तशचोपाकलत्य चावणष्यासुपाकन कछला कर्तव्यम् । वाषिंका- 

ध्ययनं प्रति उपाकश्माख्यकश्णोऽ नत्वात् । कालान्तरमाह प्रोष्ठ- 

पथ्यां वा वािंकाध्ययनं उपाकश्मपूव्यकं प्रारभ्य कायम् । 

एवश्च वेदस्य प्रथमाध्ययनारग्धे नोपाकम्माख्य क्म णोऽङ्गत्वम् । 

यत्त॒ उपाकन्माख्यं कण नाध्ययनाङ्कम् । अध्ययनस्वरूपै 

तत्फले चानुपयोगात्। फलस्याथेच्नानस्य टृष्टरूपस्य उपाकर््मा- 

दृष्टं विनापि सम्भवात् । तेन धनाल्लनाचितयाजनादिनियमवत् 

पुरुषार्धङूपं पाप्षयफलकमिति तव्र॒तुष्यश्च साग्प्रदायिक 

भित्यव्राध्ययनाक्कानां प्रतिबन्धकपापश्यदारा चाध्ययनखरूपो- 

पकारकत्वन तदङ्कलकथनात्। उपाक्लत्य वाषिकमधौयोतेति 

(१) सद्वितगौतमस्युतो,-। शिवपाल षाक तवात्मा, (बलपत्ह ) 

श्रवग्यादि वार्भिकं प्रौष्पटीं वोपालावाधोयोतच्छन्दंखद्ध पञ्चलमासान् पश्च 
# चायत्यरलोभा ० + दकिखायने वा जह्वा न मांसं भञ्मोत हेमाख्यो वा नियभः। 

१६ चथ्यायः। 

(९) 8. खद्ेपञ्चसान् वा मालान् °। 
(2) ?. शोमा म मांसं शञ्मोत। दिना बा नियमः 
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वाक्येनैव वापिकाध्ययनं प्रत्यङ्गतेन बोधनात् । प्रधमारग्मान- 

कतयऽपि तदुल्तराध्ययनैष्वविदप्राघधत्वेनाङ्गलादिति। न फलकल्प- 

नया पुरुषाचलमिति। दक्तिणायनशब्देनाव भाद्रपदादिषण्- 

मासाः। ब्रह्मचारोत्थादिक^मप्यध्ययननियमः। अयमविन्नाध 

एव । प्रकरणाच्चाङ्कम् । 

अघधानाष्यायाः। 

तत्र मनुः,- 

इमान् नित्यमनध्यायानधोयानो विवल्लयेत् । 

श्रध्यापनच्च कुव्वीणः शिष्याणां विधिपू्येकम् ॥ 

कणखषैऽनिशे रा्रौ दिवा पांसुसमूषने । 

एतौ वषौष्वनध्यायावध्यायश्राः प्रचक्षते ॥ 

वर्षाखेतावनध्यायौ । रात्रौ कणग्रहणयोग्य शब्द करवायुवशनम् । 

दिवा च पांसत्चैपणसमधेवायुवहनमिति । 

तधा- 

विद्यत्स्तनितवर्षेषु मोखूकानाश् संश्रवे । 

पाकालिकमनध्यायभेतेषु मनुरत्रवोत् ॥ 

विद्यदादिषु युगपच्जातेषु । "एकवारानेकमहोरकापाते निमिन्त- 

कालादारभ्य पुनः परदिने तत्ालपयन्तमनध्यायः । 

(१) ?. मष्युपाध्यायनिवमः। 5 उपाध्याबमिवमः। 

(२) ^. . विसलेबेव् | 

(8) ?. एकदनेक ° 



२४ जित्वाचारप्ररोपः। 

तधा-- 

एतांस््वभ्युदितान् विद्याद् यदा प्ादुष्क ताभ्निषु । 

तदा विद्यादनध्यायमनृती चाश्चदगेने ॥ 

प्ादुष्कुताम्निषु होमाथमम्निप्रकाशकश्धकालेषु। भद्रतौ वर्षा 

दिभ्योऽन्यव पश्वाणां दशेने। समाचाराद् बहनामित्यधः । 

सन्ध्यासु विदयुदादिसमस्तान्वये तदा सन्ध्यायामेवानध्याय इत्यथः । 

स्याम॒ विनयुदादिप्रत्येकदभने तदटेवानध्याय दति लख््ीधरः । 

एवमगृतौ बह्ुमेघदशने तदव । 

तथा,- 

निघते भूमिचलने ज्योतिषाश्चोपसजने । 

एतानाकालिकान् विद्यादनध्यायान् ऋतावपि ॥ 

प्रादुष्कुतेष्वम्निषु तु विदयुत्स्तनितनिःखने । 

सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रौ यथा दिवा॥ 

ऋतावपि वषास । तथा प्रादुष्कताग्निषु । विद्युतस्तनितनिः- 

सखने वर्षम सन्यो तिरनध्यायः । सज्योतिः पूव्वसन्ध्यायां दिन- 

मात्रम्। सायं सन्ध्यायां रातिमाव्रञ्च। विद्य॒त्स्तनितादन्यत 

निमित्ते रात्रौ दिवाचेत्ययेः । 

तथा- 

नित्यानध्याय एव स्याद् ग्रामेषु नगरेषु च । 

धने पु्यकामानां पूतिगन्धे च सन्बे्ः ॥' 

(१) सुद्ितमनो,- सव्यदा | अ०४। ज्ञो १,७। 



नित्याचारप्रटीपः। २५ 

परतिशणयधश्यकामस्यायमनध्यायः काम्बः। दतरेषां ग्रामनगर- 

दुगदेशध्ययनं न वेगुण्करम् । 

मौतमः,- 

नित्यभेके नगरे । एतच्च गोमयापययुसित विषयम् । 

वथिष्ठः,- 

नगरे तु कामं गोमयेन पय्यचिते परिलिखिते वा । नगर- 

ग्रहणं ग्रामस्याप्युपलक्षणम् । 

मनुः,- 

श्रन्तगतगवे ग्रामे ठषलस्य च सब्रिधौ । 

भ्रनध्यायो सदयमाने समवाये जनस्य च ॥ 

उदके मध्यरात्रे च विरमु्रस्य विसजेने । 

उच्छिष्टः खादभुक् चेव मनसाऽपि न चिन्तयेत् ॥ 

हषलस्याघधाश्मिकस्य । रुदयमाने रोदनसमये । मध्यरात्रे वि- 

चतुमुहन्ती सके । निशायां चतुमद्ृत्तमिति गौतमः । 

मनुः,-- 

प्रतिषध्य दिजो 'नित्यभेको दिष्टस्य केतनम् । 

दं न कौत्तयेद् ब्रह्म रान्नो राहो सूतके ॥ 

एकोदिष्टस्य प्रतेकोदिष्टस्य । रान्न: सुतक्ष पुत्रजननादौ । राष्ोः 

सूतके चन्द्रसूर्ययोपरागे। 

व 8 

(१) छद्रिवमनौ,- वि नेकोद्ष्खख °| अ. ४। च्लोऽ ११०। 

(1 
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तथा,- 

यावटेकारुदिष्टस्य "जंहगन्धख्च तिष्ठति । 

विप्रस्य विदुषो देहे तावद्ब्रह्म न कौ तयेत् ॥ 

एतच्च तरिरावादृहंमपि । 

तधा,- 

शयानः प्रीटृपादख क्रल्वाचेवावसकरथिकाम् | 

नाधोयोतामिषं जग्धा स्तकाब्राद्यमेव च ॥ 

प्रीदृपादः भरासनाद्यारोपितपादः। भवसक्थिकां जानौ पय्यह- 

बन्धरूपाम् । 

नोष्ारे बाणशब्दे च सन््ययोरेव चोभयोः | 

अमावास्याचतुदण्योः पौणमास्यषटकासु च ॥ 

अमावस्या गुरं हन्ति श्यं हन्ति चतुद्टभो । 

ब्रह्मा्टकापौ णमास्यौ तस्मात् ताः परिवस्नयेत् । 

वाणशशब्दः शततन्तिवोणावाचो। ब्रष्टकाग्रहणमितराष्टमोष्वल्य- 

दोषाथम् । शक्तचतुदश्यां सव्याष्टमोषु च भरटकावच्धं नज्ञ- 

मनध्याय इति स्मृत्यन्तरम् । 

गौतमः,-- 

अमावास्यायां दषं वा। कात्तिको फालुग्धाषाढ़ौ 

पौणमासोति तिस््नोऽष्टका विरात्रमन्यमेके। भरमावास्यायां 

हरदं ्रमावास्यानन्तरं प्रतिपश्च । का्तिक्धादोनां पुनः कौन्तनं 

(१) छद्रितमनौ, गन्धो रेप ० | अर 8 | क्रो 1१।१। 



नित्याच रप्रहोपः। ९ 

दोष।तिथयाथम् । तिखोऽ्टक्षा अ्ाग्रहायण्ुहुम् । विराव्रमन्ध- 

मेके भन्लायां जिराव्रमनध्यायद्ल्येके । तिरात्रश्च समो नवम्या- 

वन्तभीव्येति भेधातिधिः। एवच्चान्याष्टकायां चिरातमेक रार 

वानध्याय इति विकस्य । भन्ययोस्िरात्रनियमः । 

यत्त॒,-- 

प्रजापतिं हि तिष्ठन्ति सव्या विदयाश्च पन्धैसु, 

तस्मादर्माथकामार्ध नैताः पव्यैसु कोत्तयेत् ॥ 

इति काम्यं पत्यैवजनं यमस्मृतावुक्तं तद्वेदातिरिक्षधर्शास्त्ादि- 

विषयम् । 

मनुः,- 

पांसुवर्षे दिशां दाहे 'गोमायुरुदित तथा । 

शषखरोष्टे च स्दति पंक्लौ च न पठेद् दिजः ॥ 

पक्तौ खखरोष्रपंक्तौ खितायाम् । 

वसित्वा मेध॒नं वासः ओराहिकं प्रतिग्द्च च ॥ 

प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यकिञ्ित् खआाहिकं भवेत्| 

तदालभ्याप्यनध्यायः पाश्यास्योहि दिजः स्मृतः ॥ 

चोरेपषठते ग्रामे सम्धरभे चाग्निकारिते । 
भाकालिकमनध्यायं विद्यात् स्याहुतेषु च ॥ 

उपाकनश्चणि चोत्सगे विरात्रं केपणं स्मृतम् । 

भषटटकासु त्होरा्रखत्वन्तासु च राज्जिषु॥ 

ऋतन्तासु वस््तादि ऋलन्तासु । 
--------- ---~~-~-----~--~ 

~ ~~ 

१) छट्ितिममो,--गोमायुविर्ते ° -श्रष्रोड़ च रुवति ० अ०्४। चो० [{९। 



श्ट निधाचारप्रदोपः। 

तथा,- 

नाघोयोताशमारूढो न दत्तं न च हस्तिनम् | 

ना नावंन खरं नोष्टं नैरिणस्थो न यानगः ॥ 

यानं शकटादि । 

न विवादेन कले न सेनायां न सङ्गरे । 

न मुक्तमात्रे नाजोणं न वमित्वा न शुक्तके ॥ 

भुक्षमात्रे यावदाद़ंपाणिरिति स्मृत्यन्तरम् । लके भरस््ञो हारे । 

अतिधिच्ाननुज्नाप्य "मारते चाभिवातिवे। 

अभिवाति श्रभिसुखेन वाति। 

रुधिरे च स्रुते गात्रात् शस््रण च परिक्षते। 

रधिरखावः शस्तं विनापि । 

सामध्वनाहठग्यनजुषो नाघोयौत कदाचन । 

३ दस्याधोत्य वाप्यन्तमारण्यकमधोत्य च ॥ 

अङ्धिराः,-- 

सामध्वनौ सत्यपि यन्नऽधोयोत अन्तभूतत्वात् । 

तथा,- 

पशमण्ड्क माजर खसप्नकुलादिभिः। 

अन्तरागमने विदययादनध्यायमष्निश्म् ॥ 

यमः,- 

्रात्तखरे वाद्यमाने गोते वा रदितैऽष्वनि। 

न धारागनिसम्ाते नाकालस्तनिते तथा 

(१) सद्धितमनो,- मास्ते वाति वाग्च्यम् | खर ४। ज्ञो १२२। 



निहष्मकारपरदोप् ॥. श्ट 

न शसूकरसद्गते न च चण्डालसंश्रवे | 

अशनिव्ः। अकालः वषभ्योऽन्धः कालः । 

यमः,- 

स्ेप्रातकस्य च्छायायां शात्प्मलेमधुकस्य च । 

कदाचिदपि नाध्येयं कोविदारकपिखययोः ॥ 

तथा,- 

न संग्रामे न सेनायां विवाहे कले तथा । 

शक्रध्वजनिपाते च उत्कापाते तधेव च ॥ 

नाघोयोतैत्यथेः ! 

तथा,-- 
[र > 

भनध्यायस्िरातन्तु भूमिकम्प्र तध्व च| 

जिराचन्तु वाक्यभेदाद् भूमिकम्पमात्रविषयम्। यान्नवसय 

भरूमिकम्पग्रहणं चुद्रभूकम्पविषयम्। 

यान्नकलकयः,- 

अनघ्यायस्तरयहं प्रेते; गिष्यविवगन्नातिवन्धुभिः। 

उपाकश्रणि चोतखगें खशाखाखोतिये मते ॥ 

तथा,- 

अमेध्ये शवशूदरात्त॒ ्मशानपतितान्तिके | 
॥५ 

नाध्ययनमित्यधः । 

गौतमः,- 
।च। प्यके ॐ © परिष क 

वषति चेक वलोकसन्ताने । भ्राचाय्यपरिषेशे । ज्योतिषो । 



ष नित्बाचारप्रदोषपः। 

वलोकं ्षष्छदिः प्रामः । तन्न सन्ततवषेधारा यदि "पतति । 

भाचाययोर्गुरश्ुक्रयोः परिषैथे मण्डले। न्योतिषोच सूथा- 

चन्द्रमसोः परिधौ नाध्येयमिलयेक्षे । 

गौतमः,- 

आकालिका भूमिकम्मराइदर्भमोरकाः। भदृतावित्यथेः । 

स्तनयिद्रवषविद्युसुप्रादुष्कुताग्निषु रहः ऋतौ । विद्युति सायं 
नक्तं चापररातरात् । सायंकाले विद्यति सत्यामिल्यथेः । निभागा- 

दिषु सव्यम् । रातेरङख जिभागमारभ्य सायं प्रातः सन्ध्यापथन्त- 

मनुवकषेमानायां वियति सव्य नक्ञं सव्यैमहरनध्यायः । उलूका 

विद्युमेत्येके । स्तनयिद्ररपराह्णे । भ्रनध्याये विब्युमः । 'प्रदोषै- 

ऽयक । तथा,- सव्ये नक्नमरैरात्रात् । परेत सन्योतिः । भष- 
राव्रपयन्तं भवन् भैघः सव्वं नक्ञमनध्यायं करोति । शयेत् 

प्रागपराह्वादनुवन्तेते मेघः तदा स्प दिनमनध्यायः । हारोतः,- 

सायं- सन्ध्यायां स्तनिते राव्रावनध्यायः । प्रातः-सन्ध्यायाग्छहोराव 

मिति । तथा,--विषयस्ये च राजनि प्रेते। भष्ययनदेणाधिपतो । 

तधा,--विप्रोष् । गिष्योपाध्याययोः प्रवासे भाकालिकोऽन- 

ध्यायः। तधा, खादमनुष्ययन्न भोजनेन श्रहोरान्रम्। 

मनुच्ययन्नः भरतिधिपूजा । भरमितो वाषिकसव्यैविदयुत्स्तनयिबरु- 
सब्िपाते। वर्षा सव्वविद्युदादिसत्रिपात त्य्धः। तथा,- 

अप्रस्यन्द्नि सन्निपाते विरात्रम्। भप्रस्यन्दिनि वर्षौभ्योऽन्यत्र 

~~~ --~-----~ 

(१) 2. भवति (९) 8. ?. प्रदोषेऽप्येवम् | 



नित्वाब्ारप्रहोपः। ३१ 

विथ॒दादिशत्रिपात शत्यचेः। उषँ भोजनादुकवै । उर्व 

देवताद्युकषै भोजना दृषमनध्यायः । तथाच, ्राधौतस्य । 

प्रथमाध्ययनं प्रहत्तस्य भोजनादूषैमनध्यायः । प्रतिविद्यश्च यान् 

सरन्ति। विच्यामेदेन येऽनध्यायाः परम्मरया शिष्टैः सखययन्ते 

त्र नाध्येयम् | निघा तभूमिचलनोल्कापातदिगदादपासुशोशित- 

मांसाख्िकेशदधिलाजाक्गारवषेषु शान्तिखखसू्ययने क्त्वा । एवैषु 

निमित्तेषु शाग्तिखस्ययनकरणावधिरनध्यायः । गभशक्ौ शान्ति 

करणाभावनिश्चये तदवधि साध्याय इत्यधः। तथा, भ्रभ्युदिताभि- 

नि्क्षवान्तस्कन्रनग्नदुःखप्रदशेनेषु । एकोदिष्टचतकख्तकेष्वाद्य 

प्राय्ित्तं कत्वा । उदये सुपः भ्रभ्युदितः) भस्त सुः 

अभिनिर्ुकषः। स्कन्नः सबलितरेताः। श्राद्य भुक्ता। बहलं 

संच्नाच्छन्द्सोरिति न जण्धिरादेशः । एतेषु प्रायचित्तकरणावधि- 

रनध्यायः । प्राय्ि्ताभाे पूर्व्वोक्षा व्याख्या । पुनहरोतः,- 

चेवश्रावणमागशोषीणामादिप्रतिपदो नित्याः। आदिप्रतिषदः 

शएक्रप्रतिपदः । नित्या त्यनेन अन्यासां प्रतिपदं काम्यतोक्ञा । 

पुनहारोतः,-- 

न क्षसो न तोधखो ध्नाषु कूपसभासु च । 

तीथं जलावतरणखानम्। पुनर्हारोतः,--बलिखादमहोकवेषु 

सुक्ाऽनध्यायः। अओआआषमव पाव्यणस्राहमपि । एकोहिषे दीषा- 

(१) #. प्राधीतद्य च| (३) 7. बापोकूपसभाश्च च | 
(२) 9. अशक्या । 



५, नित्याखारप्रहोपः। 

धिक्यम् 1 श्रशःपेषमवानध्याय इति जयस्वामी । पेठोनसिः,- 

नोललोहितप्रादुर्भाषे देवेनद्रायुधदभंने। अ्रहोरात्मनध्ययनम् । 

बौोघायनः,--ऋत्िकदेशपतिग्रोतियप्राणेष्वष्टोरात्रम् | रान्ति 

यान्नवल्कयन तिराज्रानध्यायवचनाद् देशपतिरत्र देशाधिकारो । 

ओखोजियश्च भित्रशाखोयः। खशाखिनि विरात्र विधानात् । पन- 

बोधायनः,--शूद्रापपातदशनखव णयो तावन्तं कालम्। श्रपपात- 

शण्डालादिः। पुन्वोँधायनः,-भ्न्येषु चादृभुतोत्पातैषु भरन्धव् 

मानसात् । मानसोऽपि जननमरणयोरनध्यायः । भदुभुतोत्पाताः 

प्रतिमाहसनादयः। मानसोऽपोत्यपिश्रब्दादु् वाविकोऽपि। 

मौतमः,-मनसाऽप्यशचिनाभीयोतेति । पैटोनसिः,--रात्राविन्द्र- 

धनुदं्टा व्पतनात् भआाचाय्यैमरणात् इन्द्रपतनात् सूर््याचन्द्रमसो- 
शुपश्नवात् हेतुदशनाव्रिघ तात् भूमिचनलनादेकेकस्मिन् तिरात- 

मनध्यायः । भापस्तम्बः,--निगभेष्वध्ययनं वजंयेत् । श्रानडुहेन 

शक्त्पिरडनो पलिपि श्रधोयोत । निगमो इष्टः । तथा,- गाने 

स्वेतः शम्याप्रासात् । प्रादेणमात्रा रथशम्या यावति दूरे प्रिता 
पतति तावष्टरं सव्यैतः सशानात् परित्यज्याध्येयमित्यथः । तथा,-- 

यराजैगाध्यवसिते चेतरेण वा नानध्यायः। ज्ञायमाने तु तस्मित्रव 

देशे नाधोयौत। ग्रामतां चैतां वा प्राप्रे मशाने नानध्यायः। 

भ्रायमाने शमशानत्वेन तस्ित्रेवानध्यायः| न शम्याप्रासात्। 

(१) >. प्रय()णेष्वषो ° | 
(२) च्दटितापसम्नोयधम्दौखप्र,- खानेन वा शष्शत् ° ! | १।६।५। 



निन्वाषारा्ररोपः। (६ | 

तधा,-श्मथानवच्छुद्रपतितो । शृद्रायान्तु परे्णप्रतिप्रश्षणयो'रन- 

ध्यायः । तघान्धस्यां खियां वणेव्यतिक्रान्तायां मथने । श्रधम- 

वर्णेन मिधुनगताया भन्योन्यदशन इत्यर्थः । पुनरापस्तम्बः,-- 

यावता क्ष्णां रोदिगोमिति शम्याप्रासाद् विजानौयादरेतस्मित्रेव- 

काले विदयोतमानायां विद्युति सप्रदोषमदरनध्यायः । ईषदन्ध- 

कारे किच्चिष््रे श्क्क्षष्णविवेकः। ततकाले विद्युति सलं राति 

प्रधमप्ररं दिनश्चानध्यायः। पुनरापस्तम्बः,- "टक चापररावें 

स्लमयिब्नुना । ऊ्म्चरावादित्येक। दङ्कऽश्पावशिष्टेऽपरराते 

ढतौोयभागे शबष्टवता मेघेन निमिन्तेन सप्रटोषमुत्तरदिनमन- 

ध्यायः। तधा,-^गवां घासावरोधेन । वध्यानाच्च यावता 

न्यन्ते । घासावरोषे घासविरोधे। वधघायानोतानां इनम- 

पय्येन्तमनध्यायः । 

पनरापस्तम्बः,-- 

, 1 अ ९ प 

वरमणे गुरुष्वष्टाक्ये ताहम् । तथा सम्बन्पेषु ज्नातिषु । मातरि 

पितरि भ्रचा्े हादशाष्ाः। बेरमणं भरष्ययमसमािः। गुरषु 

(१) छद्ितापस्लम्बोयधम्दमष्त्रे,-° रेवानध्यायः। १।१।९। ११। 

(थ) उपव्य॒षं यावतावा० ^ ---विद्योतभाने 

सप्रोषमष्हरनध्यायः | १।३।९।२२। 

(३) 7. ईषहशेकारो हि कियहुरे ° । 
(8) ५; द्व पररात्रं * १।९।६।२९। 

(५) ॥ गवां चावरोषे। १।३।€|२५। 

(६) „ वेरसणो गुरुष्वष्टाक्य सौपाकरण्य इति त्यद्ाः ।\।१।१५।२। 

५ 



३४ नित्ाचारप्रहोपः। 

प्रतषु । अष्टा्ये मषटकायाम्। मातरि जनन्याम् । पितरि जगके । 

पाचार्यये उपनोय साङ्ग्वेदाध्यापके। भापस्सम्वः,- सर्वेषु च 

 शब्दका् सु यच संखज्येरन् । छर्दयिला खप्रान्म् । सपिर्व प्राश्य । 

शब्दकश्ाणि गोतवाद्यानि पैषु सर्व्वेषु ससु । प॒नरापस्तम्बः,-- 

प्रोदकयोख पाश्योः । प्रचरोदकयोः । काण्डोपाकरणे चामाद- 

कस । कार्डसमापने चपिटकस्य । कार्डोपक्रमे समापमे 

चानध्यायः । यत्कार्सुपाङ्व्वीत '्यदमुवाक सुपा्ष्वीत न तदष्र 

धोयोत। तथा,--उपाकरणसमापमयोश्च पारायण्स्य तां 

विद्याम् । पाराययं धब्धाधेमादित भारभ्य समापिपयन्तं पठनम् । 

तद् यस्या विद्यायास्तामेव तदुपक्रभे समाप्तौ च नाधोयोत\ 

तधा, ष्मुष्यप्रकतियन्ने भुश्नोत्यक्षे। ये मरुष्यदेेनेव देवत्वं 

गताः नन्दो(खर)प्रभेतयः () (याग) तैषामामद्रष्यस्वोकारे 

अनध्यायः। पुनरापस्तम्बः,-स्खेरकश्मसु। नाधोयीतेत्यथः। 

स्पेरकश्ाणि पादप्रच्तालनसु्ादनमनुसेपनसुदग्तममभ्यष्गः इत्या- 

दौनि। पुनरापस्तम्बः,- मुङ्कत्तं विरते वाते । सनाहक्थाभेकखक 

इति शखप्रपयन्तम् । भनक्च्चारप्ये भनरण्ये वा। सलाहठकौ 

(१) सद्रितापस्तम्बोयधमोष्तरे- यख चातुवाक्यं कुर्वीति नतन्वदृषर- 

धोयोत।१।१।११।६ 

(२) ,› भलुष्यप्रशतोनां च टेवानां यज्ते शङघेत्येके। १ |९।११। ९ 

% ,„› स्वेरिकर्म्मष्ठच। १1१९।११।१२ 
(४) ,› ° स्वन्रपर््यान्तम्। १।१।११। १३ 

(५) ; मक्तश्चारगये नग्नाव्रह्िरग्येवा।१।३। ११ | ९४ 



नित्वाचारप्रदोपः। १५. 

गालो । एकश एकचरः शृगालः । एतयोः शब्दे शयन- 

पथथन्समनध्यायः। पुनः स एव;--भरगुनृक्गं चापर्तो छन्दसो 

नाधौयोत । प्रदोष साव्यैकाशिकम् । भननृकषं भयनात् पूव 

उपाकन्धणः पूर्वै माधोयोत। एतश्च प्रथमारण्यव्यतिरिक्ष- 

विषयम् । यत्रो(तवो)पाकर्म्बोत्तरताविषयलस्य न्याय्यत्वात् । 

वशिष्ठः+ प्रसारितपादोपसखङ्ञतस्य गुरुसमोपे । 

तथा विद्युदणव पतननादाङ्गकम्पप्रयातैषु । भरे प्रतिमा । 

एते उत्पाताश्च । गङ्ृलिखितौ,- नगरचतुष्यथमहापथसंक्रमेषु 

पनध्यायः। राजामात्यमष्ापुरुषखर्ययाणे। अनुकूले भित्र 

भरतोते। नावश्धयच्रवाटे । महापुरुष उल्वगुणथालो । तथा 

नान्योन्धशस्तसन्धौ कौमुद्यां सवधां रात्रिम् । दोषाति्या्धं- 

मेतत् । विष्णुः, म नरेष्द्रप्रयाणे। 

ममुः,-- 

नाविखष्टमधोयोत न शूद्रजनसन्निधौ । 

न निशान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधोत्य पुनः खपेत् ॥ 

(१) ,, प्रहोषे च। साव्येकालिकमान््नातम्। १।२। ११। १६-१७। 

(*) सुषटितवथिषृतौ- 4112705४ 8617168 खमतोनां सञ्चयः) प्रसारित- 

पाटोपस्यलतदलोपाशचितश्च च गुरुसमीपे अण ११ न्नो० ८। रेखाद्भितांथा गे 

परि्छटाथाः। हद्ितवधिष्छृतो त॒ “दिङनाद्पव्यतनाटकम्ब पपाते दूति 
पाठो दश्यते | अ १९ क्षो ८। 

(श) खद्रितशङ्खलिखितयोने हश्यत एष पाठ ।, 



६ नि्ाचारप्ररोपः। 

देवोपुराणे,-- 

न सङरे जने कुर्यात् न च तस्करसनत्रिधौ । 

न अमश्ुकरकाकारिक्षकवाकुसमागमे ॥ 

श्मश्रुकरो नापितः। काकारिः पेचकः। क्कवाङ्खः कुक्कुटः । 

तथा,- 

इन्द्रो त्वे च दशे च संक्रान्तौ च तथायने। 

नरसिंपुराण,- 

महानवम्यां दादश्यां भराम पिचेवदि । 

तथाक्चयठतोयायां शिष्याब्राध्यापयेद् बुधः 

माघमासे च सप्तम्यां रथाख्यायाश्च वजेयेत् । 

अध्यापनमथाभ्यक्तः स्नानकाले च वजयेत् ॥ 

नोयमानं शवं दृष्टा महोखं वा दिजोत्तमः । 

इाटश्यां शयनोल्यानदहादश्याम् । रथाख्यायां सप्तम्यामेव । 

श्रनध्यायानु्त्तौ शङः,-- 

टेवायतनवल्मो कश्मशानश्रवसब्रिधो । 

अरज देवायतनपटं विष्णुर्ग्धग्णदव्यतिरिक्रपरम्। देवोपुराणे 

विशशुग्हेषु चैतिविधानात् । 

स्रोकभोषः-- 

चातु्मास्यदितोयासु मन्वादिषु युगादिषु । 

विषुवायनयो न्ह शयने बोधने तथा ॥ 

पल्तादिके तयोदणश्यां तस्यामेवोत्तरातिथिः । 

दशस्य चेदिपैव स्यादनध्यायः श्रुतावपि ॥ 



जित्याशारप्रदोपः। +) 

हदगाग्यः,- 

शएचावृूजं तपस्ये च या दितोया विधुक्षये । 

चातुमास्यहितोयास्ताः प्रवदन्ति मङषयः ॥ 

आषाद्पौणम्यमनम्तरल्ष्णदितोयायां कार्तिकपौणम्यनम्तरक्षष्ण- 

दितीयायां फालानपौयेम्यनन्तरक्षष्णहितोयायामित्यथेः । तत्र 

"चन्द्र्योपक्रमात। मन्वादयख का्तिकचेत्र्येष्टफारगुनपौ म्यः । 

फारगुनटशः। श्राखिनष्क्लनवमो । का्िंकश्क्तषदाटभो । 

सश्रभाद्रपदश्क्रढतोया । पृष्यसितेकादशो । भ्राषादसितदशमो- 

पौरमास्तौ । श्रावणक्षष्णाटमो । माघसप्तमोचेति। युगादयः 

वेयाखशक्तटतोया । काल्तिकशुङक्कनवमो । माघभाद्रलणष्णव्रयोदभौ 

चेत्येता(चव्येत)युगादयः । विषुवायनयोर्वियेषमाह ष्यश्नरपाण्वः,-- 

दिवायने क्रभेद् भाङुयदि रात्र परापरे । 

नाधोयोताहनि रातावैवं विषुवयोरपि ॥ 

दिवासङ्क्रमे पूष्वापरयो रात्मोरनध्यायः। राविसंक्रमे पूर्व्वो 

त्रयो दिंनयोः। त्रयोदश्या उत्तरतिधौ चतुष्श्यां दशस्य दिवसे 

किञ्चि्शनेऽपि तयोदश्यामनष्यायः। शखुतावपि अवश 

हादश्यामप्यनध्याय इत्यधेः | 

भ्राभाकासितपक्तेषु मेव ख वणशरेवतोः । 

हादश्यां संसएगेयुखत् तत्रानध्ययनं विदुः ॥ 

(१) ^. 9. चन्द्रशयोपरमात्। 

(२) ?. गाग्यः। 



श नित्वाचारप्ररीपः। 

श्लो कगौतमः,-- 

यायाद् यखम्तरे व्याघ्रो गैवाघोयीत हायनम् ॥ 

तथा,- 

गब्वैन्तेवासिनां वेदमध्येतष्णां च मध्यतः । 

ययुः यशश्यपाकाजा नाधोयोतारवव्छरम् ॥ 

विष्वामितवः,- 

विद्ङ्गविङ्वराङेख ग्रामागस्यभववायसेः । 

कतेऽन्तराये पण्वाद्येरनध्यायस्त्रयष्ं मतः ॥ 

ग्रामान्यभवा मम्ला रजकचच्धकारनट कीवससौदयः। 

ठदगाग्यः-- 

रातौ यामष्यादर्वक् सप्तमो च तरयोदभो । 

प्रदोषः सतु विक्ञेयः सव्यैविव्याविगद्ितः॥ 

रातौ नवसु नाङौषु चतुर्थो यदि दश्यते । 

प्रदोषः स तु विज्ञेयो षेदाध्ययनगदितः ॥ 

शिष्टाः पटन्ति,- 

रात्रौ यामश्रयाद्वौक् यदि पश्येत् वयोदशोम् । 

प्रदोषः सतु विनयः सब्धविद्याविगदितः ॥ 

मनुः,- 

दावेव वजयेचित्यमनध्यायी प्रयतः । 

खाध्यायभूमिच्छाषशडा मातमानच्छाश्विं नदः ॥ 

(१?) मुद्रितमनो,- ° दिजः। अ०४ ज्ञो ° १२७। 



किष्फदोपः। ,; - 2 

सत्र इमान् नित्यमनध्यायाजिति सव्यानध्यायेषु उपक्रमे नित्वता- 

भिधानात् पुनर्देव नित्यं प्रयत्रतो व्लयेदितिः, वचनं पूल्भान- 

ध्यायेषठ ग्हखधारणादि'समधेविषयत्वं नित्यता । भूम्यभौचा- 

(भौ चयोसु सम्समयेखब्यैसाधारण्यं नित्यत्वमिति मन्द- 

प्रभनोऽप्यशदभूमो भामाश्ष्लो च नाधोयोतेति विवेकः । 

सअ ताध्ययनाङ्गगधर्मनियमजातस्य ब्रह्मचारिधर््रानध्यायवजं- 

नादिरूपस्य पुरषारधत्वभेव । 'अध्ययनफलस्याधश्नानदृष्टरूपस्य तेन 

विनाऽपि सिः । श्ुत्याद्यभावाच क्रतलथलतवं नास्तोति ब्रह्मचारि- 

धानध्यायवजनादिलोपे न क्रतुषेगुण्यं किन्तु धनाजंनाथितया- 

जनादिनियमत्याग दव पुरुषस्य प्रत्यवाय इति केचित्। तच्र। 

यद्यपि श्टृषटरूपमर्धश्नानं नियमजातं विना सिध्यति तथापि मन 

तेन क्रत्वधिकारः। विधिसिषहस्य न्नानसख्य क्रतुभिः सखोकरणात् । 

अध्येतव्य इति कर्मव्युत्प्रतव्यप्रत्ययेन खाध्यायस्य यथागश्क्ति- 

ह्ताङ्कसदहितेनाध्ययनेन संस्कायलत्वप्रतोत्या यथाश्द्विक्लताङ्ग- 

सहिताध्ययनसंसतेन खाध्यायेनाथं जानोयादिति विधि- 

प्रघठतन्ति; । तेन चाध्ययनाङ्गधग्मजातस्या वित्राधत्वेन खाध्यायाप्तौ 

सह कारित्वम् । कस्यचिच्च नियमस्य खाध्यायाश्तरगतादृष्ट- 

रूपातिश्यजनकलत्वम् । ब्रोद्िप्रोक्षणादेरिव त्रौहिगतातिश्रयजन- 

कत्वम् । तेन साङ्गाध्ययनसंखततख् ध्या यजन्धेनेव चन्रानेन क्रत्व- 

(१) 1. समधविषयवचिल्नमयाः | 

(२) ‰. खध्ययनमफलय्यार्थसामख दरव्यथस्य तेन विनार्थसिङ्धेः। 

(९) }. दष्टरुषणय ० । 



४० निन्चाबारप्ररोषः | 

धिकारः सिद्धयति । भ्रङ्गलोपेऽयेन्नानमात्रण न क्रत्धिकारः। 

अन्यधा विधिं विनापि यथाकथच्चिद् वेदाथेन्नानेन शूद्राधिकार- 

प्रसङ्गात् । एवश्च नाध्ययनाङ्धर््मजा तस्य पुरुषाधे तवम् । तदुक् 

जेमिनिना विद्यायां घर्मशास्नमिति। विद्यायां वेदाक्षरग्रहणे 

धम्मशास्तम्। भूमिभोजनाशखघासादिधन्धणास्रमङ्गमित्यथैः । 

भाष्यकारोऽप्याह। यो धश्च उक्तो विद्याग्रहणाथेः। स न 

कश्मणः शुल्यादयभावात् विद्यासंयोगाच्च। तथा वा्सिकेऽपि 

यदि खगेः कल्यात पुरुषार्थता स्यात् । श्रथ 'कतुसिषिद् रस्थोप- 

कारितेव । तस्मात् सम्प्रदायस्याक्षर ग्रहणं साधयतो धर्ममजातमनु- 

ग्राहकमिति। तथाऽविन्नसाकाद्धितत्वादधद्ारेणावित्रार्धतवेन 

सम्प्रदायाङ्गत्वमिति । अतएव ब्रह्मयन्नपारायणक्रतल््धंमन्पाठादौ 

नानध्यायादरः । अक्षरग्रहणाथेत्ादध्ययनाङ्गानाम् । कम्मरीङ्गते 

मानाभावाचेत्यु्लम् । तदुक्षं विद्यां प्रतिविधानादा सव्वकालं 

प्रयोगः स्यात् 

मनुख-- 

नैत्यके नास्यनध्यायो ब्रह्मज हि तत् स्मृतम् । 

दति न्धायप्राप्तमनुवदति। 

तधा- 

वेदोपकरशेचेव खाध्याये चैव नैत्यके । 

नानुरोधोऽस्वनध्याये डोममन्ेषु चेव हि ॥ 

(१) 1. क्रतुखिद्िदूरस्यो °। 



निमव्थाचारप्रदोपः। ४१ 

वेटोपकरणं वेदातिरिक्रविदयाखानं तेषु वेदाध्ययनाङ्कस्य कः 

प्रसङ्ग इति सर्व्वोऽयं न्यायप्राप्तानुवादः। तेन यत्रैव सव्या विद्या 

न पठेदित्याह तत् वचनं तत्रेव । वेदोपकरणेऽनध्यायो न सन्वैत्र | 

त्रह्मयन्न च मनसाऽनध्याय दइत्यापस्तम्बोयं वचनम् । 

अधाघ्ययनक्रमः । 

प्रथमार्धे तु माटपूजापूव्कमाभ्युदयिकम्। अरभशिखाप- 

नम्। ब्रह्मचारिणमाहयाग्नेः पश्चात् सखस्य उत्तरत उपवेश- 

नम्। म्ब्रह्मोपवेशनाद्याज्यभागान्ते। यदि ग्वेदारग्भः 

एधिव्ये खादाग्नये खादा इति दे श्राहतो। यदि यनजुर्वेदारम्भः 

अन्तरिक्षाय वायै इति दे ्राहनौ। यदि सामवेदार्भः 

दिवि सूब्याय इति इे। यद्यथन्वेवेदारम्भः दिगभ्यथ्न्द्रमभे 

इति देष्त्वा ब्रह्मणे खाहा छन्दोभ्यः सवाहा इति सव्वैत्र। 

अन्याश्च सप्तादहतयः। प्रजापत्ये। टेवभ्यः। षिभ्यः। 

खद्ाये। भेधाये। सदसस्पतये अनुमतये इति च। ततो 

भररादिप्राजापत्यान्ता नवाहतयः। खिष्टिकत् । प्राशनम् । 

माजनम् । पूणपाच्रं वरो वा ब्रह्मणि। ततः प्रार्मः । 

` शिष्यस्य सक्तदाचमनम् । कणावपिधाय ॐ भूभ॑वः सखरित्यक्ा 

१) ॥ दृत्यापस्तन्ववाखनिकम् 

(२) 1 यद्ोप्येशना °। 

३) 1. जष्यखय सछछद्ा °| 

€ 



४९ नित्याचारप्रहोपः। 

"मस्तकेन पादावालभ्य व्यत्यस्तपाणिना गुरोः पादोपसष् 

परसुकथश्ा अरहंभो श्रभिवादयामोतिक्षला भग्रेखित्वा भअश्ललिं 

कत्वा अरध्येष्ये भगवनब्रहसितिवचनम्। भ्रधोष्व भो इति गुरोः 

प्रतिवचनम् । अनुन्नातस्य दसिणतः प्राङ्मुखस्योदडः- 

सुखस्य वा प्रागग्रेषु कुशेषूपवेशनम् । कुश्त्रयेण प्राणरसन- 

चत्स्वक्यो्वाक्पाण्पादपायुपस्धानां स्शेनम्। कुशव- 

यस्य त्यामः। ङखात्तरमात्रया पञ्चदशमाच्रया प्राणायाम- 

त्रयम् । तत्र॒ हस्तदयसङ्ातरूपवब्रह्माद्लि कछला गुर 

सुखावलोकनम् । प्रणवव्याह्ृतिव्यगायज्रोजपः । ॐ भूर्भवः 

सखः पुरुषः सत्यमितिव्यादहतिपश्चकस्य वा। गुरमुखे मनस- 

तुदाने। दक्तिणजानूपरि संहतदस्तहयदानम् । एवं साव- 

धानेन गुरुमुखा त्यु(खु)तस्य तस्य तस्य ग्रहणम् । मध्ये लौकिक - 

ष्वाकप्रयोगे पुनः प्रणवोचारणम् । भ्भूमिस्यशनम् । भ्रा चमनम- 

पोति कैचित्। ततोऽधोत्यानिराकरण्जपः। प्रतोकं मे 

विचक्षणं जिह्वा मै मधु यदहचः। कर्णाभ्यां भूरि शुषे मा त्वं 

र्पो; युतं मयि। ब्रह्मणः प्रवचनमसि ब्रह्मणः प्रति्ठान- 

मसि ब्रह्मकोशोऽसि सनिरसि शान्तिरिस्यनिराकरणमतसि 

(१?) 2. मण्डलेन ° 

(२) 8 शुतख प्सम् । 

(2) 8 वाक् प्रसार । 

(४) 8. एवं यथाशक्यध्ययनं समाप्यान्ते इ्जतप्रणवोद्धारणं भूमिसखथनं 
व्ाचमनमपि केजित्। ` 



नित्ाचारप्रटोपः। ४३ 

ब्रह्मकोशं मे विथ्ि। वाचा लला पिदधामि वाचा ला 

पिदधामोति तिष्ठ॒ प्रतितिष्ठ। खरकरणकग्ठीरसटन्योष्ठय- 

ग्रहणधारणोश्चारणशक्तिमेयि भवतु भराप्यायन्तु मेऽङ्गानि वाक्- 

प्राणन्तु योत्रं यशो बलम् । यन्मे अुतमघोतं ते मनसि 

तिष्ठतु तिष्ठलिति । एवमध्ययनप्रहत्ताः पौषमासस्य रोहिष्या 

मध्यमायां वा ब्र्टकायरामष्यायानामुलषगं बुर्य्यः । यद्यपि पारस्करे- 

णारैषषठान् मासानधोल्योूजैयुः । भर सपमान् वेतिकाल उक्षः । 

प्रथमाध्ययनानन्तरं वोध्यः । पञ्चमासपचे षगमा सपे वा उव्मगमध्ये 

खावणोप्राप्तावपि नोपाक्म। उव्सर्गानन्तरमेव पुनरध्ययनाधेसुपा- 

कर्म । यथोक्घकाले नयादयुदकोान्तगमनम् । सर्वषां खानम् । 

समाचाराद् । दटैवागातुविददइति जप्यनिवेदनात् प्राचोनस्य 

माध्याश्िकस्य तपेणादेः करणम्। नदोकूले पूरव्वापरायतन- 

दो्घ्श्रयपोठकरणम् । लेपनं तत्र प्रथमं सप्तटभपत्रैः । गणा- 

नाक्छेतिमन्ेण ग्रयिवन्धनसखानखापनवस््रयन्नोपवोतगन्धपुष्य- 

धूपदोपनेषेद्यदानानां गणपतेः करणम् । गौतमभरदाजजमदग्नि 

विश्वामितवगिष्ठकश्यपाजोणां सप्तभिः सप्तभिदभपतरे हिरण्यग 

इत्यनेन ग्रन्यिबन्धनपूव्यैकं करणम् । सप्त ऋषय दति मन्व्ेण 

सप्तानां ध्युगपदभिमन्तणम्। इटं विष्णुरिति ल्रानम्। प्राक्- 

संस्थानां उदङमुखानां 'षड्क्गलानां सप्त ते भ्रग्ने दति मन्तरेण 

(१) 7. युगपटभिक्रभणं | 

(२) ॥. षड्गनान्तरितान! | 



४४ नित्याचारप्रटोपः। 

खापनम् । एतेना ज्जनित्यनेनावाडनम् । द्युतानस््ेति वसम् । 

तद्विष्णोरिति यन्नोपबोतम्। तेनेवोत्तरोयम्। गन्धदारेति 

गन्धम् । सपास्येति युष्म् । धुरसोति धूपम् । ज्योतिरसोति 

दोपम्। यज्ञेन यन्नमिति नेवेम् । श्रनेनेव फलम् । इमावेव 

गोतमभरदाजावयमेव गोतम इत्यादिष्ठहदारण्यकप्रसिष्धव्राह्मण- 

कण्डिकयोपस्थापनम्। इति ऋषिपूजा । तत स्तप॑णम् । 

तत्रोस्सगविधौ तपण््टद्योक्ञस्य सत्वात् तावन्मातरकरणेऽपि 

भवति। तद्यथा । देवाग्डन्दांसि वेदागरषोन् पुराणा- 

चारयन् 'गन्धन्या चार्यान् इतरा चार्यान् संवत्सर सावयवं पितृना- 

चान् सखांस्तपयेयुः। खपिटपितामहप्रपितामदवगेमाट- 

वर्गणां पिटधररणेल्यथः। एवं क्षत्रा देवागातुविद दति 

जप्यनिवेटनं क्त्वा सव्वं गुरुशिष्याः सम्राप्रयेयुः। तत्र ऋषि- 

स्थानात् प्व तदुत्तरे वा स्वे प्रण्वव्याहृतितरयगायतरो- 

प्रणवान् तिः पियुः। अ्रपामार्गहक्तमादाय `तपानव(शैमिति 

त्यजेयुः । काण्डादिति दृव्यामादाय व्यागः। एवं पुनवौरदयं 

्रपामागदूव्माग्रहणं त्यागश्च । ततः पुनर्गायतीं पटला 

विरताः स्मड्ति सब्डं युगपत् तिजंपेयुः। तत उपविश्य श्रय 

(१) गन्र्व्वानितराचार्ययान् संवत्मरद्च सावयवं. खरांश तप्येयुः पारस्कर 

ग्टद्यस्डत्रे य काण्डम, १२ कण्डिका | 

(>) 8 मातामडहवममाटवर्गाणां | 

(३) 1. अपादह्ुमिति। 



निग्याचारप्रदोप.। ४५ 

व॑ः पोतिमास्य इत्यादिकान् "चतुयेषष्ठाष्टमहष्दारख्याध्याय- 
गततब्राह्मणान् पटित्वा मन्ताध्यायादोन् पटित्वा मन्वान्ति- 

माध्यायं पटेयुः। रवं ब्राह्मणाध्यायादोन् पटिल्ला ब्राह्मणान्ति- 

माध्यायं प्रदेयुरिति। ततस्िरातरमनध्यायः। चिरात्रं नख- 

नोकामनिक्षन्तनञ्च। नजिराज्रानन्तरं शुक्तपक्तेषु छन्दांस्य- 

धोयोरन्। क्ष्णपततेष्वङ्गानि । एवमरैषष्टमासमध्ययनम् । पुन 

रेवभेबोत्सगं विधाय सर्ववे मिलित्वा उभा कवौ युवायोनो 

धशः परापतत् । परिसख्यस्य धम्पिंणो विसख्यानि विषजामदह 

द्ति। सव्यं जपेयुः। विरातरभेकच्र स्ित्वा यथासुखं यत्र तत्र 

गच्छेयुः । उपाकग्मपयन्तम्। इत्य॒ल्षगविधिः । 

अथोपाकम्च | 
पारस्करः,- 

भ्रधातोष्यायोपाकर्। भ्रोषधोनां प्रादुर्भावे अखवणेन 

खावश्यां पौणमास्यां यावणस्य पञ्चमीं हस्तेन वा । भरव 

खावण्यां खवणा यत्र तत्रोपाकम्म कारयेत् । 

योगोनास्ति यदाकाजे स्तनेवतु पश्चमौ ॥ 

दूति राजमात्तेण्डवचनात् पौणमास्यां खवणाभावे इस्तपच्चमो । 

पञ्चम्यामपि हस्तायोगाभावे केवलपौणमास्यां तु कवलपीस- 

मास्यामसन्वमालोच् पञ्चम्यामिव्ययंः | 

(१) मन्त्रोऽयं रय श्याध्यायषषबराद्मणयोदेश्यते। 



४६ नि्धाचारप्रहोपः। 

गाग्यः,-- 

सिंहे रवो पुष्यते पूव्वाह्ने विधिवद्वहिः । 

छन्दोगा मिलिताः ङुर्रुक्गे सव्धषटन्दसाम् ॥ 

"शक्तपक्ते च स्तेन उपाकश्मापराहिकम् । 

एवश्च प्रौष्ठपद्यां छन्दोगानां कालः । मलिन्हुचेऽपि सिंहादिव्य 

कन्तव्यम् । तथाचान्यन्र 

उपाक तथोत्सगः 'प्रसवादोऽषटकादयः । 

मलिब्छवेऽपि कर्तव्याः येषमन्धश्च वजंयेत् ॥ 

अन्धषान्तु,-- 

दशद्रास छन्दोत्कषंखतुष्वं पियुगादिषु । 

उपाकर्मणि चोत्गे माध्याघ्धैव विशेषतः ॥ 

इति । श््मास एवोपाकम् । भत्र चोपाकश्चकालोऽपराश्ज- 

मिति। तिथिदेषैऽपराह्कव्यापिदिनग्रहणम् । दिनदये तथात्व 

खअवशायोगादिविेषः। अवणायोगाभावे च सये पूव्या ठद्ाबु- 

तरा। दिनहयेऽपराह्वव्याप्राभावे ्पराषकरणम्। किश्च 

माषौ हरिशयनस्य पश्चमासपय्यन्तं व्यापने दोषात् । 

खवणादितिके मासि अ्रधिमासोभवैद् यदाः। 

सिंहाऽकं च शरेः खापः श्रावयां स्यादुपाक्ततिः ॥ 

१) 72. ?. शुक्कपशेऽथ | 

(२) ^. सप्रवाष्ोऽ्टकाटयः। 

(श) 7. परत्रक्षरणां | 

४) 3. यदि । 
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तथा,- 

विष्णोखु शयनादूं माशेनान्सरितं दिजेः। 

उपाकर्मच कभ्षव्यं शयनानन्तरं न तु॥ 

शति वचनात् इरिशयनादृष्ँ मासाम्तरकालोऽस्य नियतः । 

"जश्रोपरोक्षोपाकम्मकग्ण भावसच्यसाध्यत्वात् साग्िक- 

गुरकस्याध्ययने उपाकश्ाङ्गमिति। निरग्निकश्चद् गुरस्तदा 

तदिनाऽप्यध्ययनं सगुणमित्या्ः । ततेव प्रतिभाति । 

यथाधिकारमङ्कानां विनियोगो न कल्पयते । 

योगाङ्कविनियोगस्य नाधिकारस्य कर्पनम् ॥ 

इ्य॒क्षदिशा । यथाज्यावेचणादिरहितं कुत्येब्रन्धोऽधिकारोति न 

कल्यते । एवसुपाकन्मरहितं कुव्यैन् निरग्निरधिकारोति वह्नौ न 

शक्यते । तेन निरम्नेरध्यापनानपिकार एव प्राप्तः । सुतरां तदङ्गो- 

पमयनेऽनधिकारः। वेदारश्राङ्होमस्याप्यावसथ्य साध्यतात्। 

एतदेव व्रतादेशनविसर्गेषिति व्रतादेणपदोक्ते बेदारग्भे विसग- 

पदोक्त समावत्तने उपाकरष्टोमस्येवातिरेणात् तस्य सौकि- 

काम्निसाध्यत्वेनाधिकारसम्पादकत्वेऽस्यापि लौकिकाग्निसाध्यलं 

को वार्येदिति। 

तक्र यथोक्घदिने ब्रह्मचारिखरातकण्डहस्यतरि विधशिष्यसहितो 

गुरः खस्तिवाश्च सङ्ख्यं क्षता भ्रावषष्यसमोपै ब्राह्मणं कल्वोप- 

वेश्य तदभावे लौकिकामिनिं खापयिलान्यभागान्तं कुथात्। 

(१?) }. खल्ल च प्रारख्छरोक्त उपाक्षम्ये °। 



४द निच्याचारप्रोपः। 

तत्र यजुर्वदोपाकश्मणि भन्सरि्ताय खाशटा| वाये खाहा। 

दत्याहुतिषहयहोमः । ततो ब्रह्मणे खाषशा। छन्दोभ्यः खषा 

दति भ्राहइतिष्यम्। ततः सप्तादतयः। प्रजापतये टेषेभ्यः 

ऋषिभ्यः यहाये मेधायै सदसस्पतये नुमतये ! ततः सदसस्यति- 

मित्यनया चा राचाय भासादिताक्षतधानाभ्यः एकामाइतिं 

जुहोति | मन्द सव्वं पठटन्ति। ततः सब्बे गुरुशिष्यास्च सपन्रा- 

मौदुम्बरों समिधं तव्सवितुरित्यनया सावित्रा भ्रमनावादध्युः। 

१ ब्रह्मचारिणश्च ब्रह्मचारिसमिदाधानमन्तेण समिधमादष्यः | | 

एवं हिरपरं अ्रक्ततधानाहोमादिसभिदाधानान्तम् । ततः सव्वं 

गुर शिष्या श्रस्ततधानाभ्य उपकल्िताभ्य ्रखणर्डयन्तस्तिसखरो भस्त 

येयुः! शत्रो भवन्तु वाजिन दत्यनयचौ ्राचम्य दधिक्रावणो 

श्रकारिषमित्यनयची दधि भक्तयेयुः। इतयथेषधानाभ्यः खिष्ट- 

क्त् । भूरादिप्राजापत्यान्ता नवाहतयः । प्राशनम् । माजनम् | 

व्रह्मणे दल्तिणादानम् । 

अत्र च-- 

उपाकगमणि चोत्से प्रेतख्राने तथेव च । 

चन्द्रसूच्यंग्रद्रेचेव रजोदोषो न वियत । 

दति लिङ्गात् समाचाराच्ोत्सगवव्र्ां तप्णादिकश्च। नदो- 

कूलगमनम्। सर्ववषासुतरगवहषिपूजा इमामेव गोतमभर- 

दाजावित्यादिमन्वप्रायनान्ता। ततः घखाला सन्ध्याजपार्काप- 

(१) 2, 0 ध [ज्मा १40८८, 
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स्ानब्रह्मयन्नान्ते उपाकर््माङ्गतपणम् । प्रथमं ब्रह्मा दष्यता- 

मित्यादिभूतम्रामचतुविधान्तं कल्ला धरुवाद्यष्टवसु ( वस्वः) 

'अजेकपदादिर्दरा इनद्राद्यादिल्यादोनां इन्द्रः पद्मजखच ऋलादि- 

विेदेवाः ॐकार (रो)गायचु्रष्णिगनुष्टुपहहतोप॑क्तििष्टप्जगतोनां 

रगादि--चतुरव॑द(:)सव्यैविद्या(नां)मरोचयादि--दश्षि-नौतमादि- 

सप्तर्भि-कलाकाष्टा-निमेष-मुहृतत्तहो रा त्रपत्तमास-कऋतुसंवत्सराणां 

प्रसेकं ध्रुवस्तप्यतामित्याकारेण तपेणं १[दैवविधिना । निवोतो 

सनकादित्पणं | कला कव्यवाडनलसोमयमाग्यमाग्निष्वात्ता- 

पिढसोमपपिढवदिषरत्यितुन् पेत्राविधिना तपयित्ला वसु- 

ङ्द्रादित्यां घाचाय्यौन् यथोक्तम् । 

नारास्यः पारासय्यः शकश्ाल्यक एव च | 

यान्नवल्को जातुकणयंः काल्यायनस्तधेव च ॥ 

भापस्तम्बो बोधायनो वाचक्रवो तथेव च । 

वेजवापि ककुशेव लोकाक्लोति तथेव च ॥ 

इन्द्रायणोमैत्रावरुणोदाक्षायणौख्च तपंयेत् ` 
= + © 0 (० 

यमाय नम इत्येवं यमतपणम् । खपिटतपणच्च । देवा गातुविद- 

ति जपनिषैदनान्तं गायतं विः पटिल्ला गौतमादोन् 

सम्पूज्य वंशतब्राह्मणपटनम् । एतावद्ूरं समाचारप्राप्तं कला 

(१) }. अत्रेकपाटादि ‹। 

(२) 12. (0८5 धट कण्णो [तरतत 1. वेद्विधिना। 

(३) नारासग्यं द््यादितोकाः कुल्या दूति न विज्ञाता इति मृलानुसारोख 
यथाययं रिताः 

ॐ 



प° नित्याज्ारप्रदोपः। 

ग्टश्योक्तं प्रणवव्याहृतित्रयगायतोणां तिवारजपयूव्यकं इषे त्वा 

कष्णोऽसोल्यादिरूपेण मन्ाध्यायादिपाठान्ते समाचारादोशावा- 

ध्यायपाठटः । एवं ब्राह्मणाध्यायादिपाठान्ते समानमासां जोवो- 

युवादित्यादिन्राद्मणान्तिमाध्यायपाठः । ततः सव्व जपन्ति । 

सष्नोऽसु सषहनोऽवतु सह न ददं वोग्यवदसु ब्रह्म । इन्द्रस्तदृवेद 

येन यथा न विहिषामह । 

पन्यो वष्टिमान् भ्रूयाद् भूयाः शस्यवतो मशो । 

'"महहोपालः पालयतु सप्रजामवनिं तथा ॥ 

दूत्यादयाशिष्य यत्वं बहनि दिजसत्तमाः 

विसजेनख्षोणान्तु उत्तिष्ठ ब्रद्मणशस्पते ॥ 

शति। ततो ग्टहं गत्वा पवित्रप्रतिपत्तिप्रणोताविमोकन्रद्म- 

विसजनाच्छिद्रावधारणानि । 

इत्युपाकम्प्रानन्तरं तिरात्रमनध्यायः नखलोम्रा'मक्षन्तनच्च । 

ततो यावदुव्सगं छृष्णे शक्त निरन्तरं वेदाध्ययनम् । 

बूत्युपाकन्यविधिः समाप्तः । 

(१?) 8. मड्ोपालाः पालयन्तु । 

(२) 7 मकत्तनञ्ज | 



नित्याचारप्टोपः। ५१ 

अथाध्ययनम् । 

भध्ययनकाले च गुरुशखुषा ब्रह्मचारिवदब्रह्मचारिणोऽपि। 

यमः,- 

सनाप्च्चय गुरुष्येव न गन्धव्यं 'कथच्चन । 

तत्त भिथेण कन्तव्यं काये दासेन यडषेत् ॥ 

आापस्तम्बः,- 

'प्राहताध्यायो । महहानिशायां गुरं संषेशयेत् तस्य पाटो 

लालयेत् । भाषित उल्ाय प्रतिब्रूयात् । गच्छन्त मनुगच्छेत् । 

धावन्तमनुधावेत् । 

पेठोनसिः,--टन्तकाष्टशयनास्तरण संवारनप्रियवचनादिभि- 

गरु *सन्तोषयेत् । 

नारदः, 

भाविद्याग्रहणात् यिष्यः शगरुषैत् प्रयतो गुरुम् । 

मनुः,- 

छोनाङ्वस्रवणः स्यात् सवदा गुरुसभ्रिधौ । 

(१) 7. कदाचन| 

(२) शद्रितापसलम्बीये,-अआहताष्यायो च खात् । सटा निशार्यां युर 

संवेशयेत् तय पादौ प्र्षाल्य संवाह्य ॥ ... अभिभाषितस्वासोमः प्रतिवात ॥ 

१।४।५। २६; १।२।६९।१।९। 

(३) 1. तोषमेत् | 



४२ नित्याचारप्रदोपः॥ 

बौधायनः,-- पूर्व्याय जघन्यसंपेशात् स्वंश्राप्रतिहतगुर्- 

वाक्योऽन्यवर गुरुपातकात्। श्रापस्तम्बः,- उच्चैस्तरां नासोत। 

"शय्यासनेऽध्याचरिते नाविशेत् । यानमसुक्तोऽध्वन्यन्वारोहेत्। 

"नाभिभाषितो [ गुरुणा? ] गुरुमभिभाषेत । व्यभिदहासोदामन्रण- 

नामघेयग्रहणप्रेषणानोति गुरोवजयेत्। सायं प्रातरनाह्ृतो गुरं 

दशनाथ गच्छत् । विप्रोष्य च लददरेव पश्यत् । गौतमः,--गुर- 

दशेने न करठप्रा्ततावसकथिकादयाख्रयरपादप्रसारणनिष्टोवन- 

हसितविजद्ितविस्फोटितानि। व्ष्णुःः-न च गुरुणा सह 

विग्णह्य कथाः कुथ्यीत् । 

मनुः,-- 

गोऽश्वोषट्यानप्रासादप्रस्तरे शकटे तथा । 

्रआसौत गुरुणा सादं शिलाफलकनौषु च ॥ 

यभमः.-- 

सम्यक् प्रठत्तञ्च गुरु शिष्यो यस्त्ववमन्यते । 

हरते दुष्कतं तस्य तिय्येग्योनिच्च गच्छति ॥ 

(१) ए. पूर्व्याय जषन्यसन्निवेशात् °| शद्वितर) घायने,-- पूर्बोल्यायी 

जघन्यसवेशो ॥ . ......-अन्यत्र पातकात् । ्विश्ातेद्ररपा) 0116४, {00112 

खतोनां समुञ्यः {म प्रखरः ज्याध्यायः२०।२१ स्लो०। 

(२) ^. शय्यासने सद्धाचरिते०। मुद्रितापरस्तम्बोये,-- शय्यासने चाचरिते 

नाविशेत् । १।२।८। ११। 

(३) सुद्रितापस्तम्वोये,-- नानभिभणषितो गुरुमभिभाषेत प्रियाटन्यात् ।१।२।८। १४। 

(४) [3, (01111{ (1८ ल) ।१५८८{६त. 



नित्यावारप्रदोषः) ५४ 

गुरोरप्यषलिप्तस्य कायथाकायमजानतः। 

उत्पथ्ग्रतिपनब्रस्य परित्यागो विधौयते ॥ 

नाध्यापयति नाधीते पतनोयेषु वत्तते । 

श्तयेतक्नक्षणे युं लसयलव्यो त्रतिना गुरः ॥ 

विस्तरो ¶््रह्मचारिधश्चप्रकरणे। 

द् त्यध्ययनम् । 

परध विचारो नाम दितीयो वेदाभ्यासोऽभिधीौयते। 

तवर वैदाध्ययनस्यानुष्टानोपयो गिज्ञानाधेत्वात् निर्विचिकित्तैक- 

रूपन्नानस्यानुष्टानक्मल्वात् खाध्यायविधिना साङनवेदाध्ययनेऽध- 

ज्ञानेऽपि विचारं विना नानारूपवाक्याथेन्नानप्रसङ्गऽनुष्टानम- 

शक्य मित्यध्ययनविधिनेव यपुरुषाधरूपन्नानफललाभाय विचारो 

विधोयते । 

तदुक्घम्,- - 

धमं प्रमोयमाणे तु वेदेन करुणामना । 

इतिकन्तव्यताभागं मोमांसा पूरयिष्यति ॥ 

तेन बेदविचारो मोमां साध्ययनम् । तग्मूलकान्येव स्मरणानि । 

१) .1. बद्मचारिप्रकरणे। 

(२) }. नामा हितायो बेदात्। सोऽभिघोयते। 



५४ जित्याचारप्रडोपः। 

ममुः,- 

अस्नभ्यो मसिनः चेष्ठा सखिभ्यो चारिणो वराः। 

धारिभ्यो ज्ञाजिनः खेष्ठा ज्नानिभ्योऽध्यवसायिनः ॥ 

अध्यवसायिनः अरनुष्ठातारः। तथा 

बेदशास्त्रायतत्वक्नो यत्र तज्राशखमे वसन् । 

ष्हेव लोके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्पयते ॥ 

लघव्याखः,-- 

न वेदपाटमावेण सन्तोषं कारयेद् गसः । 

पाठमात्रावमानस्तु पष गौरिव सोदति ॥ 

यथा पश्भारवाद्दो न भारफलमश्रते । 

'[दिजस्तथा ज्नानशोनो न वदफलमश्रुते ॥ |] 

बदस्याध्ययनं `नित्यं धम्बरशास्त्रस्य चापि यत् । 

अ्रजानतोऽयें तत्सन्बै तुषाणां कण्डनं यथा ॥ 

योऽधौत्य विधिवद् विदान् वेदार्थे न विचारयेत् । 

ख सान्वयः शुद्रसमः पाततां न प्रपद्यते ॥ 

अधोत्य यत् किचिदपि वेदार्थाधिगमे रतः। 

स्वगलो कमवाप्रोति कम्म्रौनुष्टानविद् दिजः ॥ 

अरधोतं विधिवद यच्च खतं यच्च विशेषतः| 

श्रनुष्टेयन्तु तत्सव्वं मनुः खायग्धवोऽत्रवौत् ॥ 

(१) 1. (07168 ६1€ [गधिणा 18८४ ९५९त्. 

(२) 7. सबं बह्मशास्तरस्य चापि यत्। 



निद्धाचारप्ररोपः। ५५ 

श्ुतष्टोनमधोतं यत्रेह नामु तद् भवेत्| 

खुतन्तु केवलमपि समुशाराय कल्पयते ॥ 

श्रुतं गरोयः सर्न्भ्यो वित्तादिभ्यो न संशयः । 

शतादि चक्रिरे धश्यं योऽनूचानः स नो महान् ॥ 

समुचितं स्तोकमपि ्ुताधोतं विशिष्यते। 

खुतमव्र मोमांसा । : भरनूचानः साङ्गप्रवचनाध्यायो । भवेन्नान- 

वानिति यावत् । इति लच््मोधरः। तथा,- 

अरधोतं श्ुतसंयुक्तं तथा अष्टं न केवलम् । 

पाठमाश्ररतान् नित्यं दिजातौंघाथेवजिंतान् । 

पशूनिव च तान् प्रान्नो वाङ्मात्रेणापि नाचयेत् ॥ 

हारोतः,- चकतुर्दौपसमं न्नानं यथाहि चस्ुपरान् पुरुषः प्रदोप- 

प्रकाशेन विषमदुगथविद् भवति एवं 'ज्ञानविलो कनवान् शुभा- 

शुभयोः कम्णो्युक्तिकरत्तां भवति । तस्यैव श्ानस्याधविन्नानं 

समासतो विशेषतः कतृख्जतसति । ज्ञानं ज्ञायतेऽनेनेति साङ्गो 

वेदः । विज्ञानं मोमांसाव्याकरणादि। युक्तिकत्तां अनुष्ठाता । 

तथा सार्रेष भारष्टरो यो ज्नानमधोल्याधं न विजानाति। 

ज्ञानविन्नानविधूतपापा इह चासुत्र चानन्ततो भद्रमश्रूत इति। 

विविधः प्रत्ययः । भाचाय्यप्रत्ययः | भाकप्रत्ययः । क्नानप्रत्ययख । 

भ्राचायप्रत्ययः--भ्राचा्यीद् वेदाक्रग्रहणम्। श्रातप्रत्ययः- 

(१) 1. स्ानवि्नानच्ञामवान् 



५६ जनित्धाचारप्रहोपः। 

५ ©+ 

्रात्न्नानात् खद्ाखाविरूपालन्नानात् परलो कनिं्चय इत्यथः । 
न ५ ~ 0 

ज्ञानप्रत्ययः- ज्ञानाद् वेदाद् विन्ञानं वदाथक्ञानम् । 

^| यान्नवल्काः,- 

वेदार्थ नधिगच्छेच शास्त्राणि विविधानिच 

तथा महाभाषे,- 

यदधो तमविज्ञातं निगमेनेव पल्यते | 

श्रनग्नाविव शष्कौधो न तच्ज्वलति कदि चित् ॥ 

न ज्वलति न काय्येक्तममित्यथंः । मनुः,-- 

विभक्ति सव्यैभरूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् । 

तस्मादेतत् परं मन्ये यज्नन्तोरस्य साधनम् ॥ | 

साधनं सम्पादकं ज्ञानफलकत्वन । 

सेनापत्यश्च राज्य्च द ण्डनेठत्वमेव च । 

सव्यैलो काधिपत्यश्च वदशास्रविदहति ॥ 

वेदशास्राधथतत्वक्नो यत्र तत्राश्रमे वसन् | 

इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्यते ॥ 

तथा,- 

बुद्िषहठदिकराण्याश धन्यानि च हितानि च। 

नित्यगास््राख्यवैत्तेत नैगमाश्चैव वेदि कान् ॥ 

बुदिठदधिकराणि वेगेषिकन्यायादरौनि । धन्यानि नाड़ोशस््राणि। 

हितानि वेद्यशास्त्राणि । वेदिका निगमा निचण्टप्रभतयः। 

(१) 2. (पणा (€ कृणाप्रणाः एतए. 



नित्वाश्ारप्रदोपः। ४७ 

यथा यथा हि पुरुषः शासं समधिगच्छति । 

तधा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। 

प्रथमाधिगमे जानाति हितोये 'तदेवोड्धिवम् । तधा- 

प्रत्यत्षमनुमानञ्च शब्दश्च \विविधागमम् । 

वयं भ्सुविदितं कायं घम्मएदिमभोष्सता ॥ 

तथा,- | 

श्राषं धर्मोपदेश वेदशास््राविरोधिना । 

यस्तकणानुसन्धत्ते स धमं वेद नेतरः ॥ 

एवमादिशास्त्राध्ययनमपि वेदाथन्नानायाध्ययनवि धिनेवापेश्यमे । 

तेन वेदविचारान्तःपातिदहितोयभागे न्यायादिशास्त्राध्ययनम् । 

तथा शङ्लिखितौ,- न वेदमधोत्यान्यं विदानधोयात् श्रन्धत्र 

वेदाङ्कसमतिभ्य दूति । शास्त्राणां वेदाधन्नानोपयो गित्वेनाध्ययनम् 1 

अयच ब्रह्मविचारः वेदाध्ययनोत्तरं शगुरुग्टदहे खित्वा समावत्त- 

नात् पूव्वै कायः। तदुक्तं शावरभाष्ये,-अधौत्य ख्रायादितोमं 

समाज्नायं विचारविध्िना अतिक्रभिष्यामः। श्रनतिक्रामन्तो 

मैदमबमन्तं सन्तमनथकं कल्पेम इति ।\ तथा वातिके 

तस्माद् गुरुटहे खित्वा मधुमांसादि वजयन् । 

बेदस्वरूपग्रणाककोऽप्यध्ययने मधुमां सवजनरूपं ब्रद्मचसमक्गम् । 

(१) 7. तदेवोज्वलम् | (१) . संविदितं। 

४९) [. हिविधागमम्। (४) 1. युरूब्टह एव ख्वितवा 

(५) पाठोऽयं भूलातुगतः शावरभाष्ये सह नालोचितः। 

3 



धद निग्याचाराटीषपः। 

न ज्ञानरूपे तत्फले। येन मोमांसाध्ययने तदादरः । शरग्ण्- 

वाससु विचारखरूपसिशार्धमेवापैश्यत इति समावन्तनोत्कषेश 

गुरुग्हवासः। तथा लघुव्यासः,- 

सम्यग् वेदमधोत्याथ न्यायतस्तु तदथ॑वित् | 

"सम्यग् भूतानि संसेव्य समावत्तनमदति ॥ 

णवश्चासमाप्य बैदं तरतं समाप्य त्रतज्नातकं यावद् ब्रह्म 

चर्ययेऽघोतं तावद् विचा समावन्तते। यस्तं दैवाद् ब्रह्मचर्येण 

मोमांसामधिगच्छति स खस्योऽपि गुरमुपैत्य पठेत् । तदुक्तं 

आपस्तम्बेन, यया विदयया न विरोचेत युनराचायमुपेत्य 

नियमेन साधयेत्ः । न विरोचेत नोज्लन्नानो भवति । 

` आपस्तन्नः,-- 

निबेशे संहत्ते संवस्सरे संवत्सरे हौ हौ मासौ समाहित 

भराचायकुले वसेद्भ्रुयः अयुतिमिच्छत्निति खेतकतुः । एतेन हं 

योगेन भूवः पूज्धस्मात् कालच्छुतमङुर्न्वीति । तच्छास्तेविप्रति- 

षिद्दम् । निवेशे हि ठत्ते नेव्यमिकानि चूयन्ते। भग्निहोज- 

मतिथयः। यञ्चान्यदटेवं युक्तम् । निवेशो विवादः । विवाहानन्तरं 

प्रति संवत्सरं षौ हौ मासौ गुरुग्टडे मोमां साध्ययमाथं वासः। 

दतेन मासदयगुरग्ट्टवासङूपैण योगेन पुव्वैस्माद् विवाद- 

(१) } सब्यकर तत्वानि °। 

(र) ?. सब्र स्लातकं बद्धाचर्ययेऽधीतमविचाययं समावर्सते | 

(१) ए. 4१48 1५76 सम्यग तत्वानि शंसेव्य समावस्तमभद्ेति। 



नित्वाचारप्रदोपः। ९९, 

प्राम्माविनः कालादभ्यधिकं मोमांसाभ्यसनं कतवानस्मि। तच्च 

यावल्ोवशरुतिविरष्म्। गुरुग्टहवासे श्रग्निषोवरत्यागप्रसक्रात् । 

तेन ब्रद्मचय्यं मोमांसाभ्यासप्रतिबन्धे सव्येवं कत्त युज्यते दति 

तात्पथम् | 

इति हिसोयो वेदाभ्यासः । 

अधथाभ्यासे ठतोयो वैदाभ्यास उच्यते 

सच गुणनामकपारायणजपवब्रह्मयन्नादिसिडेतुवेदधारण- 

फलां क्रियमाण भ्रानुषङ्किकपापच्तयादि फलस । 

यान्नवर्काः,- 

वेदाभ्यासरतं शान्तं महायन्नक्रियारतम् । 

न स्परशन्तोह पापानि महापातकजान्यपि ॥ 

मनुः,- 

अ्रनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात् | 

्रालस्यादवब्रदोषाश्च मत्युविंप्रान् जिघांसति ॥ 

न च ब्रह्मयन्न एवाभ्यासः धारणां विना तदभावात् । भारणाऽखं 

षाभ्यासः साधनम् । 



१० जित्ाचारप्ररोपः। 

`अथ जपरूपस्तुरौयो षेदाभ्यासस्तुतीयभाग 
कर्तव्य उच्यते । 

योगियाज्नवस्काय; -मलर्यमोवभिष्टो हारोतसाद्यज्ञो कये । 

ये पाकयन्नाश्चत्वारो विधियन्नसमन्विताः। 

स्वे ते जपयन्नस्य कलां नादन्ति षोडगोम् ॥ 

जप्येनेव तु सं सिंदगद्राद्मणो नात्र संशयः | 

कुर्ययादन्यब्र वा कु्व्यान्मेत्ो ब्राह्मण उच्यते ॥ 

वथिष्ठः,- 

यथागम्निवीयुना धृतो हविषा चेव दोप्यते | 

एवं जपपरो नित्यं मन्तयुक्तः सदाहिजः ॥' 

यमः,-- 

यः संयम्येद्दरियग्रामं कामतो धारयेदपि। 

बरह्मचारो जपाश्चैव ब्रह्मलोकमवाप्रयात् ॥ 

मनुः, 

वेदभेव जपेरित्यं यथाकालमतन्द्रितः । 

तं छ्यस्यादुः परं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ 

वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसेव च । 

अदरोैरेव भूतानां जातिं ख्ररति पौव्धिकौम् ॥ 

क-म जाणुन ज 

(१) सद्ितविषङ्टतौ,- रवं जप्यपरो निव्यं बदमणः संप्रहोष्यते। २६ 

ध्यायः १४ नचो ०। 

(२) 8 यमयित्वेन्द्रियिग्यामं °| 



' निक्वादारयप्रहोपः। ६१ 

पोन्िकीं संस्मरन् जातिं ब्र्मीवाभ्यसते पुनः । 
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं "सुखमेधते ॥ 

भत्र जपस्य माध्याष्िककर्मणि वस््रनिष्योडनानन्तरं विहितस्य 

श्रश्राताभो मलं भक्ते ् रजपो एक्रयोणितम् । ` 

दूत्यादिदोषबलेन नित्यस्य विहितस्य नायं कालः। नापि 

ब्रह्मयन्नरूपस्य । अस्य प्रातर्होमानन्तरं तपणात् पूर्य वेश्व- 

टेवावस्षाने वा तत्तिरोयश्रुत्या रात्रौ वा विधानात्। किन्तु 

पापश्यफलकस्य पुत्रपश्वादिकामफलकस्य वायं कालः। 

ततः प्रणवस्य एेकास्तिकसञचिदानन्दब्रह्मपरस्य जपः। सव्वै- 

पापक्षयद्ारा अन्तःकरणशशदयापादनेन मोक्षफलः। यसु- 

विं धाने यान्नवश्काः,-भ्रतः परमोहरकालं व्याख्यास्यामः । 

यश्र ग्राम्याणां पशनां शब्दं नोपशणयात् । तत्र॒ गत्वा भ्रां 

समौपे श्रद्महक्षेणेकस्थुणं प्रास्तं मठं कारयिता कुशाच्छव्र 
कुशपरिषष्टितं कुशध्वजं प्कुशचोरः कुशवासाः कुश 

यज्नोपवीती ुणदस्तः शाकयावकपयोभेक्तभक्षो वा अनिि- 

मभिसुख्य ॐकारं पश्चसशसराणि जपेत् । ततोऽस्य सवं वेदां 

(१) 7. चखमसरते। 

(२) ए. पूयशोखितम्। 

(३) }, तख | 

(४) ^. जद्यहसेेककुम्धनं एकसतम्ध्रनं ्राक्ृखं °। 

(५) ४. कुशचोरम् | 

(६) ए. कथवन्नोपदोतः। 



६९ , नित्वायारपरडोषः। 

भधोता भवन्ति। सवे देवाः शभा भवन्ति। सवे वण 

वश्या भवन्ति। सर्वेः क्रतुभिरिषटेयथोक्षं फलमाप्रोति । माट- 

दोषपिढदोषगाभोदोषे नं लिप्यस्रे। कपिलाया गोः पयसि 

खालोपाकं श्रपयित्वा 'भधम संस्यायामडिहतं इत्वा भष्टसहसरेणा 

भिमन्ता खयमेव प्राग्रोयात्। सप्तानां पुरुषयुगानामलक्ों 

निरोधयेत् । ब्रह्मचय्येमविच्छित्नं भवति न पुनर्जायत दति । 
तत्र यमः,- 

ऊकारः परमं ब्रह्मः प्राणायामः परन्तपः | 

सरन्ति हि क्रियाः सवयाः प्रयुक्ा वेदिकाद् भुवि ॥ 

अ्तरं त्वक्षरं विरि ब्रह्म चेव प्रजापतिः । 

परसरं प्रणवः\ । 

योगिधान्नवल्काः,-- 

भादयं यत्राक्षरं ब्रह्म तयो यस्मिन् प्रतिष्ठिता) 

सण्ट्योऽन्धस्तिठद् वेदो यो वेदेन स षेदवित् ॥ 

इति। यथा मी्वेत्सर्तं निशम्य इष्कत्य वत्ाभिसुखं प्रयाति 

ब्रह्मापि तद्मणवोपड्कतं प्रषक्तारमागच्छति । पश्वक्ते,-- 

प्रणवो हि परं ब्रह्म तज्जपः सब्बैपापषश्ा । 

ॐकारायतमभ्यस्य तदेव विश्यति । 

(१) 4. भरशटशतं समासाभिद्तं इत्वा ° | 

(२) ए. १०१8 मनुः, अश्रं तवश्रहयं बषाचेव प्रलापतिः। विद्याकर. 
प्तौ खाद्यं यज्वशरः ब्र तयौ यख्िन् प्रतिहता *। 



निग्वाचारप्रदोपः। ९१ 

यसु इादश्रसाष्सरं जपमन्वह माचरेत् । 

तस्य हादश्भिमीसेः परं ब्रम प्रजायते" ॥ 

चिवष्यशचिर्वापि प्रणवं यो जपेत् सदा । 

लिप्यते न स पापेन पद्मपवमिवाग्धसा ॥ 

भङ्धिराः,- 

प्रणवाद्यास्तथा बैदाः प्रणवे पर्यपस्यिताः। 

वाद्यं प्रणवे सर्व्वं मभ्यसेव्मणवम्ततः ॥ 

प्रणवे नित्ययुक्षस्य व्यादतिषु च सप्तसु । 

विपदायाच्च गायत्रं न भयं वियते कचित् ॥ 

यो गियान्नवल्कयः,- 

अटृष्टविग्रहो वेदो भावग्राद्रो मनोमयः) 

तस्योङ्ारः स्मृतं नाम तेनाहतः प्रसोदति + 

अथ गायतीजप्रः । 

स॒ च ेधा। सप्तव्याद्ृतिदशप्रणवशिरःसादहित्येनेकः। 

प्रणवव्यादतितयसहितोः हितोयः। तवर शङः,-- 

दूति बेदपवितराखप्यभिहितान्येतेभ्यः सावित्रौ विशिष्यते । 

नाघमषेणात्परमन्तजलजपे न व्याद्तिभ्यः परं होभे न गायता: 

परं जाप्ये। तथा ऊकारस्य प्रणवाख्या । ॐ भूः । ॐ भुवः । 

(१) ए. प्रकाशते) (२) 7. शाहित्नेन हदितोबः। 
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ॐखः। ॐ महः । ॐ जनः । ॐतपः । ॐ सत्यम् । 

इति महाव्याद्रतयः। भरपोज्योतीरसो शतं ब्रह्म भूर्भवः खरोम् 

दति शिरः। ` 'तचवदति लोकः,- 

सव्याष्तिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सद । 

ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते क्षचित् ॥ 

शतजप्ता तु भ्वावित्रो पातकेभ्यः प्रमोचनो। 

दशसादखरजाप्येन ग्सव॑पापप्रणाशिनो ॥ 

सुवण स्तयक्तद् विप्रो ब्रह्महा गुरतल्पगः । 

सुरापश्च विशदयन्ति लजापातव्र संशयः ॥ 

प्राणायामत्रयं क्रला कल्पं कल्पं समाहितः । 

अष्टोरात्रक्षतात्पापात् "्तत्क्षणाटेव सुष्यते ॥ 

सव्यादतिकाः सप्रणवा: प्राणायामास्तु षोडश । 

श्रपि भ्वुश्नं मासात् पुनन्खदरहः कताः ॥ 

भध गायच्रपधिकारात् सप्तव्यादतिथिरःसहितदशप्रणवयुक्घगायत्रया 

प्राणायामः प्रतोयते । तथा,-- 

स्तवाणप्रदा देवौ पततां नरकाणवे । 

तस्मात् तामभ्यसेत्रित्यं ब्राह्मणो दये शविः ॥ 

१ म त न न ~ नक 

(१) 7. खन्रचभवति कज्ञोकः। 

(२) 2, सा देषो। 

(2) ?. सव्वपातक्षनाशिनो 24 2005 कक्लजप्रा व छा देवो मषापातक- 

माथिनो। 

(४) 8, च्यते नाब्रं षवः। 



नित्धाचाररदोपः। ६५ 

गायतोजप्यनिरतं इव्यकय्येषु भोजयेत् । 

तस्मिन् न तिष्ठते पापमच्विन्दुरिव पुष्करे ॥ 

सावित्रौजप्यनिरतः खगेमाप्रोत्यनुत्तमम् । 

सावित्लोजप्यनिरतो मोक्ोपायच्च विन्दति ॥ 

तेन न भयं विद्यत इत्यत्र नरकभयं संसारभयं नास्तील्यर्धंः 1 

इत्येकः प्रकारः। 

मनुयमञ् प्रथमे! 

ॐकारपूव्विकास्तिखो महाव्याहृतयोऽव्ययःः । 

विपदा चैव गायतो विन्नयं ब्रह्मणो मुखम् ॥ 

योऽधोकैऽहन्यदन्येतां तोणि वषीखतन्द्रितः । 

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूत्तिमान् ॥ 

वायुभूतः लिङ्ग्रोरनिष्ठः खमूत्तिमान् ्राकाग्यव्यापो । 

पुनयमः,- 

गायत्राास॒ परं नास्ति मौनात् सत्यं विशिष्यते । 

सहस्रपरमां देवों शतमध्यां दशावराम् । 

गायत्रीं तु जपेनित्यं सव्वपापप्रणाशिनोम् ॥ 

गायतौच्धेव वेदां तुलया तोलयत् प्रमु; । 

एकतश्चतुरो वदाः साङ्गा सपदक्रमाः। 

एकतयेव गायतो तुस्यरूपा तुसा स्मृता ॥ 

सपदक्रमाः पौदक्रमसदहिता। अतर च प्रणवव्याहृतिन्रयसहित 

गायतोजपस्य कथनात् 

प्रणवा दयन्तसंरुदां जपेत् व्याष्ट तिभिः सद । 



६& नित्य चारप्रटोपः। 

इति गायतं प्रशवं चान्त इति च विकल्पपरमेव भरन्ते प्रणवोऽ- 

स्मिन् पञ्चे वेकल्यिकः। मनुः, 

सदसखक्ष तस्त्वभ्यस्य वह्हिरेतत् त्रिकं दिजः । 

महतोऽप्येनसो मासात् तचेवाहिविंसुखते ॥ 

अत वडहिदेशविशिष्टजपविधानात् रष्प्रासादादोनां सामान्य 

देणानामिदहाप्रसङ्ः । यो गियान्नवल्कयः,-- 

ॐकारायास्िराठत्ता वेदस्यारम्भणे सदा । 

सप्ाठत्ता पुनरहं दशभिः प्रापयेद् दिवम् ॥ 

विंशावत्तेन सा देवो नयते होखरालयम् । 

श्र्टोत्तर्रतं जप्ता तरते भवसागरात् ॥ 

सर्व्वेषामेव पापानां सुरे समुपस्थिते । 

दशसाहखिकोऽभ्यासो गायत्रयाः शोधनं परम् ॥' 

यत्र यच च सद्धोणमातानं मन्यते दिजः। 

तत्र तज्र तिलैर्होमो गायत्रा जप एव च ॥ 

वायुभच्यो दिवा तिष्ठेत् रातिं नोत्वाप्ष खबधटक् । 

जघ्ा ससरं गायत्याः शदि ब्रह्मवधाटते ॥ 

शतेन गायत्राः खायात् शतमन्तजले जपेत् । 

अपः शतन पला तु सव्वपारेः प्रमुच्यते ॥ 

तधा,-- 

गोघ्नः पिठनघ्नी मान्नो ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 

भवृणडा खणेदारो च यथ विप्रः सुरां पिबेत् ॥ 

(१) ए. ॥4य#, इति । 



निग्याचारप्रदीषः। ६ 

गायतयाः शतसहस्रेण जप्येन तु भवेच्छचिः । 

एवं यान्नवल्कोयजपप्रयोगाणं व्यातित्यविशिष्टगायतो विषय- 

स्वम् । भ्ये तु प्रयोगा एतदन्य तरलिद्शृन्यास्तत् इयोविकल्यः । 

यथा,- 

सव्वषामेव पापानां सङरे समुपस्थिते | 

दशसाश्खिकोऽभ्यासो गायत्याः गोधनं महत् ॥ 

गायत्राः शतसाहस्रो जपो भनक्ञाशिनो भवेत् । 

वहिः ज्ञातस्य तत्रैव सव्वं किल्बिषनाशनः ॥ 

दशायुतानि जघ्ा च हविष्याशो स मुक्तिभाक् । 

गायत्रा जपन् कोरि ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ 

लक्ताशोतिं जपित्वा तु सुरापानात् प्रसुष्यते। 

पुनाति ₹हमहत्तीरं गायत्रा लक्तसप्ततिः। 

गायत्या लक्ष्या तु सुच्ते गुरुतल्पगः ॥ 

परत च गुणविगेषात् फलविशेषः। पायक्येष्वनुबन्धभेदात् 

विशेषः । 

अरघ यज्ुविधाने,-ग्रथातो गायत्रौकल्पं व्याख्यास्यामः । 

उपोष्य पुष्यण स्यण्डिलिसुपलिप्य कुगेषुपविष्टो दावाण्थिव्योः 

सन्धिमोक्तमाणो जपेत् । ॐकारपूव्वां गायती जपेत् । यावत्- 

(१) 1. १५१5. शङ्खक्तानां टृणप्रणवयुक्तगायत्रोनिषमत्वम् । 
(९) 1. यसु। 

(९) \, नद्भाश्नो हिज; । 
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कालं यथाविश्चान्नानम् । अग्निमुपसमाधाय चतुविंशत्यान्या- 

इतिसदस्राणि जुदयात् । तत्सवितुरिति । समाप होमे दथा- 

युतानि जघ्षा सव्वेपापेः प्रसुच्यते। श्रतोषगरपूठ्छ गायती- 

मातस्य जपः। न व्याहृतिप्रेशेन । यावत्कालं यथाविदयान्नान- 

मिति सिद्धथपुरश्चरण्जप एषः । अरहोरात्रोपोषितः साहसिकं 

होममाचरेत्। विरातोपोषितो दशसाहसखिकमित्यादिकवच्यमाण- 

कालावच्छित्रजपकल्यनम् । सव्वमन्ताणां पूव्येसेवाथं लक्तमयुतं 

सदखं शतमिति सिदधापेक्या काय मिव्युपक्रमे विधानाद् ग्राद्यम्। 

त्रा स्तोशूद्रसम्भाषण्वजीं त्रिरात्रमयुतं जघ्ठा विपापो भवति। 

दितोयं विद्यार्थी । ठतोयमारोग्यकामः। चतुथं पुत्रकामः। 

पञ्चमं धनकामः । षष्ठं ग्रामकामः। सप्तमं सौभाग्यकामः। 

अष्टमे ब्राह्मणवजं सर्व्वं वणणे वश्या भवन्ति। नवमेन गायतनों 

सुरूपां पश्यति । दशमेन ब्रह्मलोकमवाप्रोति। 

अधात: काम्यहोमाः। 

टूवामायुःकामः । पशूनासुपघाते कुशान् जुहुयात् । ज्वरा- 

पनये तु आ्रास््रसमिधो जयात् । खादिरमत्रादिकामस्य। 

श्रपामागमर्धकामस्य पद्यानि खोकामस्य। वासकपुष्पर 

कन्यार्थी । अ्रकामोत्वाज्यहोमात् परं ब्रह्माधिगच्छति । 

प्राप्य देश कानञ्च दिजः मामथच्यमेव च| 

एकाद ब्रह्मकू्चाभो एकाहमेकमेत्तभुक् ॥ 
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एकां ब्राह्मणात्राशो गायत्रौजपमाचरेत् । 

शतं खाता तु गायता: शतमन्तजले जपेत् ॥ 

श्रपः शतेन पौलवा तु सव्वपापेः प्रमुच्यते । 

गोप्रखेव क्तप्र ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥ 

भूणहा रत्रहारो च यश्च विग्रः सुरां पिवेत् । 

श्रयान्थं याजयित्वा तुक्रलान्यदपि पातकम् ॥ 

न सोदेत् प्रतिरक्ञानः ष्थौमपि ससागराम् । 

ये च केचिद् ग्रहा दुःखाः सौग्यास्ते स्यनं संशयः । 

हितीयं विदयार्धत्यादिषु समुच्चयः। श्रयुतदयमित्यधेः। एवं 

ठतोयादिषु । शतं ख्राला तु गायत्या इत्यत गायत्रोकरणशक- 

सखानशतं वाक्याधः | 

"यो गियान्नवल्कय ऋग् विधाने च, - शतेन गायत्राः ख्रायात् 

ति शतसंख्यकगायत्रौजपकरणकमेव खानभिति कर्मभेदः । तेन 

दयो्यीवच्छरुतेतिकन्तव्यतायोगेनानुष्ठानम् । 

अथ गायवोन्यासः। 

यो गियान्नवल्काः,- प्रथमं प्रणवन्यासः। श्रकारं नाभो। 

उकारं दि । मकारं मुदि । विन्यस्य ब्रह्मरूपतयालध्यानम् । 

(१) 7, योगिवान्नवल्कयः कगविधामे। 
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व्याद्तिन्यासः । 

भू; पादयोः। भुवः जानुनो। खः कल्यम् । नाभिदेशे 

महः । जनलोकं दये । तपः करठदेथे । शरूललाटमध्ये सत्यम् । 

गायच्राक्चरन्यासः । 

पादा तधा गुल्फे जामुनोजेङ्योस्तथा । 

'उर्वौगहये तु हषणे पायौ नाभ्यां तथैव च ॥ 
जठरे स्तने च इदटये कण्ठे वक्ते च तालुनि। 

योते चादि भवोमध्ये ललाटे प्के सुखे ॥ 
याम्ये पञ्चिमक्षे चैव उम्तरे च यथाक्रमम् । 

अन्तिमं मूं विन्यस्य परं ब्रह्म स उच्यते ॥ 

पूव्येकं मुखं शिरसः पून्वेभागः | एवमन्यत् । 

अथ शिरोमन्वन्यासः। 

गुद्धे वक्षसि वक्ते च समोक हदये तथा | 

पायौ नाभ्यां ललाटे च नवमं मूर विन्यसेत् ॥ 

समोकं कणठदेश दूति केचित् । गरष्ष्ठं समोकं वा। 

८ । 8 गि क 

;१) ‰, उव्बोगृह्ोऽच ०। 
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षदं न्यासचतुष्काच्च सक्लव्रास्यति यो दिजः । 

सव्यैपापविनिमुक्ञो ब्रह्मसायुज्यमच्छति ॥ 

अधाक्तरटेवताः' । 

श्रग्निवीयुस्तथा सूर्य्यो विष्णुयमो वरुणं । 
।। € 

घदस्पतिश्च पजन्य इन्द्रौ गन्धव्व एव च ॥ 

पूषा मित्रावरुणौ च तष्टा च वसवस्तथा । 

मरुतः सोमोऽद्गिरास् विश्वदेवास्तथाख्िनौ ॥ 

प्रजापति वेदाश्च सरुद्ब्रह्मविष्णवः । 

जपकाले तु सञ्धिन्त्य तेषां सायुज्यतां व्रजेत् ॥ 

म्यासचतुष्कमत्तरदेवताचिन्तनश्च भकाम्यमपि वदति यज विधाने । 

अथ रक्ताय विदयाङ्गान्युच्यन्ते। 

मन््राणा'मिषेवेत्यादोनां खं ब्रह्मान्तानां शिवसङ्ल्प्ो 

दयम् । पुरुषस शिरः । उत्तरनारायणं शिखा । श्रप्रति- 

रथं कवचम् । शतर्द्वियमस्त्रम् । (| शतर्द्रियं | रुद्राध्याय एवं 

(१) 7. प्र्श्चरदेवता। 

(र) 1, काम्यभिति वदनि 

(१) ° निषे्वोजंत्वादोनां ° 

(४) 1. 01013 € एग ४५५५९४९५, 
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कारानाम् । "वयं सोभैत्यनुवाकयान्तंति(?) रुद्रा ङ्ेऽधिकमंविधा- 

नात् । तथा प्रकाराम्तरम् । मनोच्यो तिष्ंदयम् । श्रवोध्यम्निः 

शिरः । सूदन दिवः श्वा । मन्माणि ते कवचम् । मानस्तोके- 

ऽस्तम्। तथा प्रणवो भूर्भवः खरिति शशुष्षहदयादौोनि। ॐ 

इटयाय नमः । ॐ भू; शिरकषे खाद्ा । ॐ भुवः शिखाये वषर् । 

ॐ खः कवचाय हम् । ॐ भूर्भवः खः अस्त्राय फट् । एतच्च 

यजुविधानोकघप्रयोगीषु निल्यमन्यत्र प्ैकल्पिकम्। 
गायतो मधिक्षत्य योगियान्नवल्कयः,- 

प्रणवो भूर्भवः खरित्यक्गानि ्रदयादयः। 

दिधावत््ये ततः पञ्चादाषं छन्दश्च टेवतम् ॥ 

दूति। दिधाहत्तिसु व्यस्तसमस्तरूपेण । समस्त नास््मित्यथः । 

तधा तातारमिन्द्र। लं नो भ्रम्ने। सुचानुपन्धाम् ।(?) ् रसुन्वन्तम् । 

तल्लायामि । श्रा नोनियुद्धिः। वयं सोम । तमोशानम् । भ्रमे 

र्द्रा । (१) स्योनाषएथिवो। इत्येतत् सम्पुटजपकाले होमकाले 

रक्तां प्राच्यादिषु ङव्यात् | 

यो गियाश्नवल्कयः-- 

प्रणवा दयन्तसंर्दां जपेद् व्याहृतिभिः सह । 

साहं प्रणवव्याद्रतिभिः खादन्तं होमकन््रणि । 

प्रतिलोम प्रयोक्तव्या फटकारान्ताभिचारिके ॥ 

(१) 1, 1५५1५. चतु षष्टिः पुनः षोडशमेवच | एत चेतनम देवतं 

विद्वयमे च। वयं सोमेति दृशभिमाङ्गटमचतृषटयम् | तेभ्यः एतरद्रियम् । 

(९) 7. ग्टहृहृट्यादानि। 
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तेन सन्ध्याव्यतिरिक्रजपं प्रणवादयन्तलम् । अव्र- 

'चावादि (2) यजुषाचैव तैजोसोतिविधानतः। 

षति यान्नवश्कापाटेऽपि केजोसौत्यादिमन्तर एव ॒तत्तिरोयसिहो 

ग्राह्यः । विसजनमन््ोऽपि तवैवोक्तः । सन्याखयले द्थिती । 

नमस्छृत्य विसजयेदिति वचनादत्र नमस्कारपून्धता विहिता । 

ष्व तवणा ससुदिष्टा कौणेयवसना तथा , 

श्वतेविं लेपनैः पुष्येरलङ्ारेच भूषिता ॥ 

श्रादित्यमर्डलान्तस्था ब्रह्मलो कस्थि ताऽथवा । 

अक्षसूत्रधरा टेवो पद्मासनगता शुभा ॥ 

इति ध्यानमावश्यकम् । 

अथ जपधस्माः । 

यो गियान्नवलकाः,- 

ग्टहेष्वकगुणं जप्यं नयान्तु विगुणं स्मृतम् । 

गवां गोष्ठे शतगुणमन्न्यागारे दशाधिकम् ॥ 

सिदकेव पण्यलो्थे देवताया स्रिधो । 

सङ्खरशतकोटोनामनन्तं विण्णुसतबरिघो ॥ 

(१) 1. अप्रबाह(!)यजुषानेन ° 1 
(२) ॥. दृथगुण ०। 

१० 
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तथा,- 

तिष्ठ॑द् वोन्नमाणोऽकं जपं कुयात् समाहितः । 

रन्धया प्राञ्युखः कुग्धाद् वच्यमाणक्रमेण तु ॥ 

प्रागग्रेषु कुशेष्ववमासोनः खासने शमे । 

नाल्युच्छिते नातिनोचे दभपाणिः सुसंयतः ॥ 

श्रन्रासनस्य वस््राजिनचस्मादेरनुकतवेऽपि चेलाजिनकुशोत्तरमिति 

सामान्यतः 

सव्यैसिदधेय १ व्याप्रचख मोच्तसिद्धौ ] खगाजिनम् , 

इत्यादि कभेव ग्राह्यम् । तिष्ठ॑घे दुवौत्तमाणोऽकंमिति नायं जप- 

मावस्य विकल्यन तिष्टद्विधिः। किन्तु यच्च तिष्ठत एव जपविधि- 

स्तत्रार्काभिमुखविधिरिति मन्तव्यम् । 

तथा,-- 

उपांशजपयुक्स्य शंस्याच्छ तगुणो भवेत् । 

साहस्रो मानसः प्रोक्तो यस्माद् ध्यानसमो हि सः॥ 

ध्यानसमतेन शब्दार्थ चिन्तनाभ्यासरूपतवमुक्तम्। शंस्यादुशचैजं- 

पात् । तथा,- 

स्फरिकीन्द्रा्रुदरा्तैः पूतच्ज्ञौ वखसुञ्वेः । 

श्रत्तमाला प्रकत्तव्या प्रशस्ताद्युत्तरोत्तरा ॥ 

कोययधिक्रा भवेद् हहिरत्माला विशेषतः । 

जपस्य क्रियमाणस्य तस्माच्छ्ठः परः परः ॥ 

~~~ 

(१) 1१ प्ण धा गजा ए00दीप्८ध्ट्य, 
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अभावेत्वत्तमासायाः कुशग्रन्याथ पाणिना । 

न चडङःक्रमन् न विदखन् न पाश्वेमवलोकयन् ॥ 

नापि खितो न जल्पं न प्राह्तिरास्तथा। 

न पदा पदमाक्रामेब्रचैव हि तथा करौ ॥ 

म चासमाहितमना न तु संखावयन् जपेत् । 

मानवे च,- 

ध्यायेत्त मनसा मन्तं जिद्नोष्ठौ "नेव चालयेत् । 

नं कम्प्रयेच्छिरोग्रोवं दन्तात्रेव प्रकाशयेत् ॥ 

स््नोश्द्रपतितांखेव रासभ रजसखलाम् । 

जपकाले न भाषेत व्रतहोमादिकेषु च ॥ 

तुष्णोमासोत च जपं्चण्डालपतितादि कान् | 

दृष्टा तान् पय्थपर्श्य स्रात्वाभाव्य पुनजपेत् ॥ 

श्रचम्य प्रयतो नित्यं जपैदश्चिदगने। 

सोरान् मन्त्रान् यथोत्साहं पावमानं शक्तितः ॥ 

रौद्रपेचरयाखुरान् मन्तान् राक्तसानाभिचारिकान् । 

व्याषत्यालम्य चातानमपःस्ृषटटान्यदाचरेत् ॥ 

यदि वाग्यमलोपः स्याञ्जपादिषु कथञ्चन । 

व्याहरेद् वेष्णवं मन्ते स्मरेद् वा विष्णुमव्ययम् ॥ 

(१) 4. मापि °| 
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अचानेकदिवससाध्ये जपे आशारनियमः। 

योगियान्ञवल्कयः,-- 

शाकयावकभेक्ताणि पयोमूलं फलानि च। 

दपिसपिस्तथाद्यापः प्रशस्ताद्युत्तरोत्तराः ॥ 

चरवोष््ुपवासञ्च मत्तं नक्तमयाचितम् । 

विसषङ्गाटशालुकहविष्यात्रानि यानितु॥ 

एतान्यनुव्रतान्याइः शस्तानि जपकख्मणि । 

यज्ुविघाने,- 

णाकयावकपिण्याकपयोभक्तषो भिक्ादहारो वा उदकशक्ना- 

हारो वा। तथा ₹दविष्याब्रभोजो नोराहारो होमं जपन् 

तत् निवेर्तथेदिति। श्रत इविष्यात्रानोति स्मृतयन्तरोक्तहविष्य- 

द्रव्यपरम् । 

तथा छन्दोगपरिषिष्टे,- 

हविष्येषु यवा मुख्यास्तदनु ब्रोहयः स्मृताः । 

माषको द्रवमौरादोन् सर्व्वीलाभेऽपि वजयेत् ॥ 

"दूत्यमेन माषादीनां प्रतिनिधित्ेनाग्रदणमित्यथेः । 

तधा भविष्योत्तरे,-- 

हेम म्तिकं सिता खि्रं धान्यं सुदुगास्तिला यवाः । 

कलायकङ्कनोवारा वास्तुकं हिमो चिका ॥ 

(१) 7, दति माषादोनाम्। 
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कालेयं क्रालशाकश्च मूलकं केमुकैतरत् । 

कन्दं सेन्धवसासुद्रे लवणे दधिसपिंषो ॥ 

पयोऽनुषुतसार्च पनसास््रषरोतकोः । 

पिष्पलोर्जीरकद्ैव नागरद्येव तिन्तिडो ॥ 

कदलो लवली धा फलान्यगु््मे चवम् । 

अतेलपक्ं सुनयो हविष्याणि प्रचक्षते ॥ 

मद्छयपुराणे,- 

'सुट्गाश्चणककालाया भिथनानां हवींषि च 

एतेभ्योऽन्यानि भ्नाग्रोयाम्मिधुनानामनापदि ॥ 

मिथुनानां दिदलानाम्। अतर भविष्योत्तरोक्तहवि्यद्रव्याणां 

सव्यटेशोयसिष्टपरिग्रहणाप्रामाणकारणाभावाद् यत्र॒ यत 

ह विष्यद्रव्यविधिस्तव तत्र एतान्येव ग्राह्याणि । यत्तु श्विषि 

योग्यं हविष्यमिति हविष्यश्ब्दस्य योगिकत्वात् श्रादद्रव्ये हविः- 

पद प्रयोगात् खाशद्रव्याण्येव हविष्य श्गब्देनाभिधोयत इति तद- 

युक्षम् । यौ गिकत्वेऽपि प्रयोगनिवमेन पद्कजादिपदवत् रूढेरपि 

खो कारात् । यथोद्भिदादिपदस्य यौगकिस्यापि रूढि्त्वम् । यत्त॒ 

प्रोक्षखधिकरणे सतृखवयवा्थेषु योऽन्यताधं प्रयुज्यत इति 

(१) ^. सद्गाच्चकन्दकालायाः। 

(२) 2. चख्रौया °। 

(३) 7. दविर्योग्यं। 

(४) 7. ° शब्दन विधोयतद््ति। 
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योगाभाव एव रूढिरितयक्षं तत् प्रद्थना्थेम् । किख ओाद्रवयेषु 

माषमांसाटिषु हविष्यपदाप्रयोगात् केवलयौगिकत्वमयुक्घम् । 

किञ्च शतरुद्वियद्ोमे गवेषुकानां इविष्टात् वाजप्रसवौयादौ 

अष्टादशधान्धानां इविष्टात् इविष्यत्वेन ग्राद्यत्वं स्यात् । यदि च 

सधुमांसपराब्रमियुनानि ब्रतेऽहनि वजेयेत् । 
माषकोद्रवनौरादीन् सन्धालाभेऽपि वजेयेत् । 

षट्रति वचनान्तरात् इविष्यत्वेऽपि न ग्रहणम् । तरिं यत्राष्टादश 

धान्यमध्ये निषधवचनं नास्ति तेषां खाद्वादेयत्वेऽपि शवि्यत्व- 

प्रसद्गः। किञ्च-- 

इर्वोषि संस्कृता ये च यवगोधूमश्रालयः । 

इति वाराहे 

हविः शाल्योदनं वि्यादाज्ययुक्लं सशकंरम् । 

दूति नारसिंहे च विण्णुमेषेदयोऽपि इविःपद प्रयोगात् । कर्कार्क- 

फलादावपि हविध्यत्वप्रसङ्गः। नहि ओआहदेयमेव हविष्यमिति 

वष्दममस्सि। किष बाम्बकमन्तरोगशान्तिशोमेषु ग्रश््ोभेषु 

चाभक्षाशामपि शोमोयत्वेऽपि न इविष्टात् इविष्यतलेन ग्राह्मलं 

स्यात् । श्रव जपाङ्ग् विष्येऽभ्यङ्ग निषेधं प्रमाणाभावात् भ्भ्भ्यङ्ग 

न निषधः । ब्ब्रह्मचयस्य श्रङ्गत्वपन्तेऽपि 

(१) 9. यदिति। 

(२) 7. इति वचनात्| 

(१) अभ्यङ्गः निरोधः। 

(४) }. अहमचयखखाङ्गलेऽपि | 

४ 
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त्रह्मचय्धं हि सर्वेषां रेतोधारणसुश्यते । 

ऋतुकालं खहस्यानां नित्यं बा पव्यैवञ्जंनम् ॥ 

षति ऋतावभिगमेऽपि न दोषः। 

अयञ्चाहारनियमः प्राणायामष्टोमादावपि ्रनेकदिवससाध्ये 

मन्जपाङ्गत्वेन प्रवत्तते। यदपि प्राणायामे होमे च मन््- 

जपोऽङ्कमेव तथापि जपल्लाविेषात् तदश्भा दविष्भोजनादयः 

प्रधानाविरोधादन्येऽपि जपध््माः कत्तेव्या एव । 

यो गियान्नवरकयः,-- 

सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सदह । 

विःपठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते॥ 

सव्याषतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 

अपि भ्वुणनं मासात् पुनग्यहरहः कताः ॥ 

दद्नन्ते आायमानानां घावूनान्तु यथा मलाः । 

तथेद्द्रियाणणं दद्चन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रशात् ॥ 

सोडशप्राणायामफलं पञ्चराब,- 

प्राणायामे; षोडशभिरि नणोऽलुषिते दिजः । 

मासादेहिकपापैभ्यो मुचते नात्र संशयः ॥ 

जम्ान्तरोखयपापेभ्यः षरमासाग्ुश्यते तथा । 

संवत्सरेण तदुविष्णोः पदमाप्रोत्यसंश्ययम् ॥ 

श्रह्का रात्रा च यो जन्तून् हिनस््न्नानतो हिज; । 

तेषां खाता विश्हयधें प्राणायामान् 'वड़ाचरेत् ॥ 

(१?) 2, समाचरेत्, 
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तथा,- । 

प्राशायामशतं काय्यं सव्येपापापमुक्चये । 

उपपातकजातानामनादिष्टस्य चेव हि ॥ 

ब्रह्महा च सुराप श्रगम्यागमने रतः 

सुवणं स्तेयक्षचैव गोघ्नो विखग्भघातकः ॥ 

शरणागतघाती च कूटसाकौद्यकाय्येक्ञत् । 

एवमादिषु चान्येषु पापैष्वभिरतािरम् ॥ 

प्राणायामगतं क्यः सूधस्योदथनं प्रति । 

निश्लाः खगेमायान्ति सन्तः सुक्लतिनो यधा ॥ 

ष्ति। भत्र ब्रह्महत्याटिषु प्राणायामशतस्या्स्तिः। चिर 

मित्युत्तरत सम्बध्यते । चिरं शतं कुय्यरित्येके । तथा- चश्तुरूवक्- 

प्राणमनोव्यतिक्रमे विभिः प्राणायामेः "शयति । शद्रस्तोगमने 

खप्ताष्ं सप्त सप्त प्राणायामान् धारयेत् । श्रभोज्याभच्यापेयानां 

प्राशने अपस्य विक्रये दादशादं दादशप्राणायामान् धारयेत् । 

पातकोपपातकवर्जेष्वहंमासम् । पातकपतनौोयवजं 'मषशापातक- 

वजितेषु हादशाशंमासम्। भमहापातकेषु संवत्सरं हादशहादश- 

प्राणायामान् धारयेत् । 

श्र प्राणायामप्रकार उक्तः योगाङ्गप्रकरणे च वश्छयते। 

(१) 7. विंश्ुद्ाति। 

(२) }. मशापातकवर्नेषू । 

(३) 1;. पातकैष । 



निव्याचारप्रदोपः। च 

विशेषतश्च महाव्याहृतित्रययुक्र एको मन्वायुक्षः । सप्तव्याहृति- 

सश्गिरोगायत्रोदशप्रणवयुक्घश्चापरः श्ायुक्तः। तयोग णविशेषात् 
फलविशेषः । 

हो मख । 

मनुः,- 

सावित्रान् शान्तिहोमांख कुर्य्यात् पव्वसु नित्यशः । 

श्रत्र पव्वंखिति नित्यश इति च पर्व्वीनतिक्रभमेण यथा नित्यता | 

तथा शल्िदोमपदेनेहिकानिष्टहतुदुरितच्यकाम कमण उक्षत्वाद् 

दुरितानिख्ये च 

अनिमित्तक्षता शन्तिनिमित्तायो पजायते । 

इति प्रसिददोषाहुरितनिश्चये हेतुग्रहदौखःत्रिविधोत्पाताद्यभावे 

शाम्तावनधिकारात् निमित्तनिख्यमपेच्य नित्यता बोध्या । 

निभित्तनिश्चये सति सावित्रान् शन्तिहोमान् पव्वेसु नित्यं 

कुर्य्यादित्यधः । निमित्तसंश्ये नेमित्तिकानिष्टसंश्ये दृष्टसामग्रौ- 

दशनेन वाऽनिष्टसंशयोभये निमित्ते विहितानि कम्माणि। (₹) 

अनिष्टशङ्गाया एव भयपदाधंतवात् ! तथा सहस्रनाजि भयान्- 

अते भौतञ्च। टेवोमादयसाच,- 

शचरतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः। 

न शस्नानलतोयोघात् कदाचित् सम्भविष्यति ॥ 

११ 



श निधाबारप्रजोपः। 

यथा वा मन्धराजाधिक्ारे खुतौ,-यो ख्यो; 'पासभ्यः सञस्।९।द् 

व्रिभोयात् स एतं मन्वराजं नारसिंहमानुष्टभं प्रतिग्क्ञोयात् । 

इति । यथा गायत्रमेव । 

ये जपन्ति सदा तैषां न भयं विदयते कचित् । 

इति | केन ग्रहोत्पातरोगादि निमित्तेन दुरितनिखये तच्छान्ति- 

कड्मारि। निभित्तसंशयेन तलनिष्टसंश्ये भय निहतन्तिहेतुकत्वन 

विहितान्येव कश्माणि कााणोति सिघम्। गायव्राधिकारे 

शहः,- 

इता टेवौ विशेषेण सव्य करप्रषनाशिनो । 

सन्धकामप्रदा दैवो वरदा भक्तवसस्ला ॥ 

शान्तिकामसतु जुहयात् सावित्रो 'मक्षतेः शुचिः | 

श्रचताः सत्रचो यवाः । तेन मनुक्तगायतेोमन्तकशान्ति- 

शोमोऽप्यक्ततेरेवाविरोधात्। तथा,-- 

कच्छो देव्ययुतच्ेव प्राणायामश्तव्रयम् । 

तिलदोमसश्स्लनञ्च वेदपारायणं समम् ॥ 

अत्र तिलषशोमो न गायत्या। किन्तु न व्याद्ृतिभ्यः परं 

शोम शति शङ्वथनात् भअविहितमन्रकहोममात्रे व्याषति 

विधिः । तथाच घट्जिंशव्मते,- 

मशाव्याद्ृतिभिर्ोमस्िलः कार्य्यौ दिजग्मना । 

उपपातकश्द्मथं सषृख्परिसंख्यया ॥ 

(१) 7. पापेभ्य. संसाराञ्ज°। 

(र) 8. चाचतैः ° | 



जिग्याचारप्रदोपः। (=. 

महापातकसंयुक्षो शक्ष्ोमेन शाति । 

इति । कन्दोगपरिथिशे-- 

यत्र व्याषृतिभिर्होमः ध्रायचित्तामको भषेत् । 

चतसरस्तत्र कन्तव्याः स्मौपाणिग्रणे यथा ॥ 

ष्ति। ॐ भूः खाहा । मुवः खाहा । खः खाषा । भूर्भुवः 
सखः खाहेति चतस -अ्ाइतयः । भ्रमिः । वायुः । सूस तयाणां 

देवताः । समस्तानां प्रजापतिः। यजुविधाने,--ङकारपूविं- 
काभिमष्ाव्याहृतिभिराज्या इतिसहसरं जयात् सन्पैदेवताराधनै 

समर्थो भवति । तेजसो भक्ति । 

अथ व्यथे्टक्षरणमिल्यादिप्रयोगविधिः । 

तत व्याद्ृतिव्रयेण शोमजपादयः। व्यस्तप्रयोगे माना 

भावात्। तथा,--रताभिरौदुम्बरसमिघो जुहयात् पश्त्रकामः । 

दधि प्योवा शान्तिकामः। श्रकंसमिदिरमिनि प्रज्वाल्यापामा्ग- 

तण्डलान् जुहयादहिरखकामः। भ्न्रमन्नादिकामः। जातोपुष्य- 

कलिकानां युग्मशोग्रथितानामखण्डितानामयुतं ज॒इयात् कन्या- 

(१) .-. प्राय्खिसाधको भवेत् । 

चतस्रस्रल् विक्ेयाः ... ॥ 

गोगिलखतिः र्य प्र ° १४१ ज्लो° ^+ पर्तत 86116, 700008४, सतोनपरं 

सख्यः) 

(२) 8. ययेष्टं करश्च ऽ। 



४ नित्याचारप्रदीपः। 

कामः। भ्रषु मध्यस्ितस्तिलतण्डुलान् ज्यात् ग्रामकामः । 

श्रपामागेवासकशाखोटकान् वभोकर््तुकामः। भिचारारये 
विषरुधिराक्ञा "व्यापात(र)समिधो जयात् । विभोतकसमिधो 

जुहयाद् राजा वश्यो भवति । जनपदमरणे 'सव्यैव ब्रोषोन् 

जयात् शमयति । भ सव्मैत त्रिभिः ] प्ररूढ़ाभिहतल्वा राजा 

वश्यो भवति। दूर््वामायुः कामः।° कुशाग्राणि ब्रह्मवचस- 

कामः। ज्वरापनयने चास्रसमिधः। खादिरमन्रादयकामः। 

श्रपामागमथंकामः । ब्रह्मचारो इविष्यभोजौ वाग्यतः काम्यानि 

करोति। “कुशतण्डुलान् प्त्यङ्किरे (?) । काकोलुकपच्चरोमो 

विद्ेषणे । वचापलमदैपलं वा ताखभाजने शष्यचूणनि कला 

न्यसेचन्द्रग्रहणे कपिलाया छतं सदसखसंख्याभिद् तं कल्ला संख- 

वेणेव वचामालोद्यायुताभिमन्बितं कल्ला पिवेत् परमभेधावो 

भवति | पुचकामो मासमादिव्याभिसुखः प्रतिदिनमयुतं जपेत् 

पुच्चान् लभते । यद्यदिच्छेत् तदथेमपि यान्निकद्रव्यं जयात् 

तत्तल्नभ्यत इति । अ्रनादटेशेऽयुतदोमः। अकारस्य गायत्रयाय 

पृथगुक्तानि फलानि भवन्ति। तथा साविन्रोमन््रस्याप्येष एव 

विधिः। एषु यजुविधानोक्तप्रयोगेषु प्रथमं तुलापुरुष चान्द्रायण- 

(१) ॥. व्याघात! 

(२) 7. सव्वन्रीष्धोन् । 

12) 1, (21711४8 #16 [0तता 08८]९{लत. 

(४) 1. ^\वव3 पुच्ाखि वद्छक्नामः। 

(५) 2. कुशक्रग्टक।न् ° । 



निग्थाचारप्रदोपः। ¬ । 

छलच्छरातिक्च्कादिभिः पूतशरौरेण कश्मापेत्तया दादशरातरं षष 

रात्रं विरावमेकरात्रमिति ककमाष्ानि काथारि। सव्धमन्ताणां 

पून्वसेवाथे लक्मयुतं ससं शतमिति सिदहापेक्चया कार्यम् । 

ब्रह्मचय्येखितेन कर्तव्यं रस्ये । कर्मावसामे फलप्रासिः । कालाच्च 

सियो नावमन्तव्याः । तथा ततैव प्रदेशान्तरे। कच्छातिलच्छ- 
चान्द्रायणादिभिः शरोर संशोध्य शाकादिभक्लो गोमूतयावक- 

पयोभेक्षाष्टारो यदि सदखं जुह्यात् टशसादसखिकं फलं लभे । 

दशसाद्स्रेण शतसखमिति। श्रहोरात्रोपोषितः साहसिकं 

होममारभेत्। चिरातोपोषितो दशसाहसखिकम् । सप्तराजोपो- 

षितो लािकम् । विष्ाव्रभोजो कश्ौराद्ारो होमं जपश्च निवं- 

तंयेदिति । तथा ठतौयाध्याये,- रथ प्रयोगः । शाकयावकपयो- 

भक्य उपोष्य हादश्राताणि लघुभ्यो लघुनि महत्सु मान्ति तुला- 

पुरुषचान्द्रायणमिति प्रयोगाङ्सुक्ा एष एव विधिः "कल्पग्रहायें 

माचायस्य । ॐभित्यभिवाद्य विलम्बन पठेब्रचेवान्यधा देयमिति 

प्रयोगोपदेशकाले कच्छरचान्द्रायणादिकं कत्तव्यसुक्तम्। भव 

तुलापुरुषक्षष्छा तिक्षच्छाटि कमुपलक्षणं यावत्पापर्षयहेतुकन्भमणा 

तपोदानलोधेख्ानगायत्रौजपादिना शरोरशोधनम् । प्रायच्चित्ता- 

धिक्यात् पापक्षयाधिक्ये फलभूयस्त्रमिति । 

रवर च यजुविधाने,--्रग्निसंस्कारविधिर्क्षः। भूरसोति 

भूमिं खनतीोत्यादिना अन्ते च ततः सव्वदेवताराधनसमर्धो 

(१) ए. कल्यां ० । 

(२) 8. अङ्गसस्कार ‹। 



+: नित्वाचारप्ररौपः। 

भवति। श्रथ व्यथेष्टं कर्मकरणमिति। यद्यप्येतव् पाश्च 

रातिकायग्निसंस्कारवद् यलुविधानोक्षहोमकर्मणामङ्कभूतं यदि 

वा नित्यप्राप्रटद्यविधिं विक्त्य देवताराधनसामय्येरूपष्फलाये 

गोदोहषत्काम्यत्वेन विधोयते । उभयथापि नेतस्िन् रश्म 

विधिप्रवेशः तैन यावदुक्लमेतावदेव कायम् । ग्ट्ह्मष्विधेख एष 

एव विधिर्यव क्षचिष्ोमष्ति सव्धाथत्येन विधानाद् विकसल्पेना- 

त्रापि प्रहठस्िरेव। न च याजुर्विधानकविेविंशेषल्वेन सामाग्ध- 

प्राप्तद्विधिवाधकत्वमेव । नतु तुश्यबलत्वमिति वाथ्यं गद्य 

विधेरपि यत्र कछषवचिशोम दति यच्छब्देन सव्यैनाखरा विगेव- 

रूपैरेव सव्यैहोभेषूपसियतैषु प्रहत्तेदुव्धलत्वाभावात् । भतणएव 
पाश्चरातिकष्ोमादिविधावपि विकल्पन ग््ह्मोक्तविधेः प्रवेशं 

पाञ्चराविका भपि मन्यन्ते किच्च ग्णद्योक्तविधेनिःसन्दिग्ध- 

त्वाद् याजुविधानकविधौौ वद्धा सन्देश्ात् सन्दिग्धमसन्दिग्धन 

बाध्यत इति न्यायेन श्छद्योक्षविधेरेव कन्तव्यद्त्यभिपरत्य कल्प- 

तर्कारादिभिरन्येच ग्ष्विधिरेव सर््मैत्राहतः । 

यज्जुविधानोक्षविधिः। भूरसोति भूमिं खनति कुण्ड 

विधया । मयि ख्कामोति भ्रमिनिं भ्विश्छह्वाति। लिप कुर्डे 

श्रमं सखापयतोत्यधेः। विश्वे श्रदयेति परिस्तरणं कुथैः 

मूव्वादिदिक्चु। श्रदितिर््यौरिल्युपपातनं करोति। उपपातनं 

(१) 8. यथोक्तम् । (8) ?. विरोधश। 

(र) 8. फलाद्धम् | (४) 8, निष्ट ति। 



नक्चाजारप्रदोपः। ` ॐ 

माम परिषमू नमिति प्रतिभाति । पथ्युलणस्यो परिविधानात् । 
देवसवितरिति पयुक्षति। लौकिकोदकेनेव । नमस्त इद्र इति 

पूर्वणाष्ये ददाति । नमो वा्यायेति दक्िशेन । त्मम्नेक्रतुभि- 

रिति पञ्चिमेन। ल्वमन्ने प्रथम इत्युत्तरेण समास्वत्युपरि 

ष्यं टटाति। इदं विष्णुरिति सुलाहतिं जुष्टोति । यातुधानाः 

पलायन्ते । उपनयनादयम्निकाय्ये करोति । आ्रादिपदं प्रकारवाचि 

उपनयनप्रकारम् । गभाधानादिविबाहान्तामिनिसंस्कारविधिरिह 

प्रशमेन खुवाहतिषोमेन कम्तव्य दूति प्रतिभाति । 

देवोपुराणे जातकश्मादिसंस्कारविधि;। समात्ताग्निविषये- 

ऽपि दृश्यते । 

टेवोपुररे- 

श्रम्नेः परिग्रहः काय्य: स्व्यषे दायेषेदकीः। 

वामदसिणसिदान्तग्द्यवेदान्तपारगेः ॥ 

इत्युपक्रम्य गर्भाधानं भवेदेवं आतकन् भवेदेवमित्यादि 

प्रपश्चेनोक्घम् । तत्र एषा पै भ्रगने। एतत्त देवः सविता । भरा 

मब्द्ररिन्द्र। सूत्रामानम् (?)। (सौतामख्या) चातारमिन्द्रम् । यः 

प्राणतो । य भ्ाकदा । हिरण्यगभः। मामादहिसोः। येन दयौरुग्रा । 

यञ्िदापो। यं क्रन्दसो। श्रापोष। भाप्रित्। प्रजापते न। 

एताभिः समिधो इत्वा शाकलष्ोमकं्च जुडयात्। समिध 

इत्यथैः । शाकलद्ोमकाः देवक्षतस्येनसोवयजनमरसीत्यादयः 

षरमन्ताः। अग्निश्च एथिवोचेत्युपखानं दुर्य्यादिति । ततः 
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सब्वेदेवताराधनसमर्थो भवति । रध यथेष्टं "करणमिति 

नातादावाघारावाज्यभागो 'नवान्ते खिष्टक्षद्भूरादयः । 

ग्णद्योक्ताम्निसंस्कारविधिः । 

पारस्करः, परिसमुद्योपलिप्योलिख्योइत्याभ्युच्यागनिसुप- 

समाधाय दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तोय प्रणौोय परिस्तोर्ययाध- 

वदासाद्य पवित्रे क्ता प्रोक्षणोः संसत्याथंवतरोच्य निरुप्याज्य- 

मधिचित्य पयम्नि कुग्योत् । सुवं प्रतप्य सम्मृज्याभ्य॒च्य पुनः प्रतप्य 

निदध्यात् । भाज्यमुदुवास्योव्पुयावेश्छ प्रोषणो पूव्यैवदुपयमन 

कुशानादाय समिधोऽभ्याधाय पण्य जुडयात् । भन्वारब्ष 

आघारावाज्यभागौ महाव्याहृतयः सव्वेप्रायित्तं प्राजापत्यं 

खिष्टलच्च । एतत्रित्यं सवत्र । प्राञ्चहाव्याह्तिभ्यः खिष्टक्लदन्य- 

खेदाज्याइविः। कात्यायनः,-पाकयन्नष्ववन्तस्यासव्यहोमः। 

इत्वा च शेषप्रासनम् । पूणपातो दक्िणावरोवा वरो वा। 

तदिहाज्यभागानन्तरं प्रधानहोमः । तदन्ते खिष्टक्लत् । प्रधान 

इविषा । ततो भ्रूः खाहा भुवः खादहा खः खाहा। त्वत्र भग्ने । 

सत्वन्रो भ्रम्ने। भ्रयाघाम्ने । येत शतम् उदुत्तमम् । इति पञ्च 

मन्वे: पश्चाहतयः । प्रजापतये खाति च । आज्यस्येव प्रधान- 

द्रव्यत्वे रन्ते खिष्टक्षत् । समिधामपि प्रधानद्रव्यल्वे भ्राच्येनेवान्ते 

खिष्टकत्। अत्र देवोपुराणे परिसमृदहनादिषु मन््ान् दशयित्वा 

श षेऽभिदितम्। 

(१) 8. कम्द्र॑करणमिति। 

(२) 7. न शान्ते, 
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अन्यथा ये प्रकुव्मैन्ति सूत्माश्चिव्य केवलम् । 

निराशास्तत गच्छन्ति सव्वं ठेवा न संशयः ॥ 

तेन शान्तिक पौष्टिके च होभे श्वोपुराणोक्तविधिरावश्यकंः। 

न च विवाहोपनयनादावपि तत्रसङ्कः । 

एवं लक्षणसंयुक्तं सब्यष्टोमेषु यान्निकम् । 

विधानं विहितं तत्र ब्रह्मणामिततेजसा ॥ 

इति तचरेवोक्ञा फलवद्दोमवाचियन्नपदटेन संस्कारतेन नित्य- 

शोमानामग्रहणात् । 

यद्यपि श्नोक्तागनिस्थापने कुरण्डस्यर्डिलादिनियमो नासि 

सधापि शान्तिकपौषटिकदहोमेषु तस्सत्कुण्डानां विधानात् तद्- 

सम्भवे च सण्डिलस्यापि विधानात् तदन्यतरदासित्य परिसमूह- 

नादि काय्येम् । 'ततरच,- 

द्रवद्रव्ये सुवः प्रोक्तः सुचा भ्चात न (तु) इयते । 

इति छन्दोगपरिशि यपि सुचो ग्राहिता तथापि प्रोत्षणोः 

संस्छत्येति सूत्रणात् प्रोक्तणौसंस्कारस्य ओते श्विग्रहण्यां 

टृष्टल्वात् भ्डहागििहोवरहोमाभावे हविग्रहयभावेऽपि गुण- 

लोपे तु मुख्यस्येति न्यायेन तदाधारखङ्मा्रग्रहणम् । तथा 

पवमानदहविषि विग्र दणधेमग्निहो ताभावेनाजिदहोवदहवन्य- 

(१) 8. अननच | 

(२) 3. यन्न । 

(९) 8. रहाम्निहोब्ोमाभानेन हविंणस्छचाभामेन द विर्मदृग्छ- 
भावेऽपि ०। 

१२ 
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भावेऽपि सुङ्मात्रग्रहणम् । एवश्च प्रोक्षणोपात'मवर॒सुगेव 

वेकद््तो । भरन्यधोत्मवनोदिङ्कनादिकमपि न प्रवत्तत। तास्नादि- 

पाज प्रोच्णोसंस्कारो निमूलः प्रतिभाति । तथा, - 

होमपाज्रमनादेशे द्रवद्रव्ये सुवः स्मृतः । 

'पाणिनेवेतरस्मिंश्च सरुचा भ्चात न इयते ॥ 

इति कन्टोगपरिथिष्टे दरवद्रव्ये सवस्य विधानात् संहतद्रव्ये च 

पाण्याहतिदीदशपव्वेपूरिका 

ष्ूवादिना चेत् सुवमात्रपूरिका। 
(> गोर्न ए; 

देवेन तीर्थेन च इयते हविः 

स्वङ्ारिणि खचिषि तञ्च पावकी ॥ 

इति च हस्तस्य विधानात् । रन्यत्र गोभिलेन- 

गोवक्लुवत् करं कुचात् तजनोकन्यसाहते । 

तिभिरङ्गलिभिः सृष्टं न्व मावन्तु पूरयेत् ॥ 

त्रीद्यादोन् होमयेदु विदानधोवक्तेण यतव्रतः । 

दूति मध्यमानामिकाङ्ष्टयोगेन होम विधानात् सुचः प्रसङ्ा- 

(१) ए. मेतत्। 

(२) पाथिरेगेतरञ्िस्तु सचा चात्र तु इयते। 

गोभिलष्तिः {म प्र° द्लो° १०७। 

(३) #. यत्र । 

(४) कंसादिना चेत् खवयाब्मपूरिका दूति गोभिलङ्तिः। प्ल प्रः 

बप्नमो करिका १२२ चोकः। 



मित्याथारप्रदोपः। २१ 

भावात् खड्निषेधो निव्यानुवादोऽघेवाद इति पूर्णाइतिष्टोमः 

सचा क्रियते। अतएव कालातिक्रमे नियतवदिति सूत्रेण जात- 

क्ादोनां कालातिक्रमे श्रनादेशप्रायधित्तमतिदिश्यमानं सुचैव 

शिष्टाः कुब्वैन्ति। न चेवमादिष्वेव प्राप्तायाः सखुचोनिषेधः । 

श्रत नेभित्तिकत्वेन "नित्यवव्रिषेधाब्रायात्। लोके चैतदा- 

दोन्यव कश्माणि पुण्याहं खस्ति ऋद्धिमितिवचनात् पुण्याह- 

वाचनमादौ काग्यम्। तच्चेवम्,- ब्राह्मणान् यथाशक्ति पूज- 

विला क्रियमाैऽस्िन् कश्मणि पुर्यां भवन्तो त्ुवन्तु इवयुकते 

पुनन्ादित्या इत्यादिमन्तं प्रिता पुणयाहसिति विब्रूयुः | 

एवं खस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु इत्युत खस्ति न द्न्द्र दति पटिलवा 

खस्तोति वित्र । एवं कश्च भवन्तो व्रुवन्तु इत्युक्ते दाः 

कश्मर इति मन्त्रं पटित्वा क्च ऋहयतामिति विब्रूयुः । ततो 

यजमानः पुणखयाहसिति िः। एवमस्ति ब्राह्मणाः । विन्ना- 

पयामोति यजमानः । उच्तामिति दिजाः। गोत्राद्मणेभ्यः 

शरभं भवतु । राज्ञः प्रजानां शान्तिभवतु इति सरवव। ततो 

यजमानः अ्रमुकफलाधं दोमकश्चारम्भः क्रियते यदा तदा तारा- 

वारग्रहनक्तत्राणामख्तयोगोऽसतु नवग्रहाः सम्यग्रूपेण एका- 

दशस्थाः फलदा भवन्तु शुभं भवतु इति विः । ततः सङ्ल्पः । 

यदपि त्रतादन्यत्र जलपात्रग्रहणपून्धकसङ्ल्य मानाभावः 

समाचारात्। श्रापस्तम्बेन च पापकम्धसु सद्भल्यपून्वके दोषाति- 

(१?) ?. नित्यवद्गिषेधान्यात्.। 
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शयमुक्षा एवं पुरखवन्सुचेति विहितकब्श्च सङ्ल्येन फलोतककषीभि- 

धानात् । 

ग्टहोत्वौदुम्बरं पातं वारिपूणंमुदघ्ुखः। 

उपवासन्तु शङ्नोयाद् यदा सष्स्पयेद् बुधः ॥ 

इत्यत्रान्यदपि यदुपवासातिरिक्तं सङ्ल्पयेत् तदा वारिपूणं 

पारं ग्ण्होला दति व्याख्यानस्य बदुसम््मतत्वात् तास्रपाव- 

मादयोदस्ुखस्य होमजपादौ सङ्कल्य: । ययप्यव स्मात्तेकनसु 

यजमान एव कत्त शास््रफलं प्रयोक्तरो तिन्यायात् ऋलिग् वरण- 

दकिणादानाद्यभावात्। ["्रह्मणस्तु कषताक्ततावेक्षकत्वेन बरणात्। | 

दक्षिणतो तब्रह्माखनमास्तौय् ब्रह्मान्वारब इत्यादि लिङ्गाच्। 

्रतएव पूणपातरं दल्िणा वरोवेति ब्रह्मदक्िणात्वेनोपपन्र- 

त्रादाचाय्यवरणमाक्िपति तथापि सात्तकन्मसु | 

नद्मणे दक्तिणा देया या च यज्रोपदिश्यते। 

विदध्याद्ो्मन्य्द् दक्षिणाददरोभवेत् । 

सख्यच्चेदुभयं कुय्योदन्यस्् प्रतिपादयेत् ॥ 

इति छन्दोगपरििष्टे यजमानादन्यस्य "होम कत्तेते दसि- 

णाद ब्रह्मणे दत्तिणाङ होमकच्चं टदद्यादितिलिङ्गादाचायवरण 

मायाति। किच्च सव्वशान्तिकपौश्टिकह्ोमानां नवग्रहयन्न- 

(१) ^. (271८5 {€ [गमो #74दप्टल्व्. 

(२) ॥. खात्तकभाजोभकत्तत्वे खानातटलतिणाञ्खं बहू णेऽङ् होमकर््ते च 

देयमिति लिङ्कादन््यापि कन्तत्वमिति च्चाखवरणयमिति। किन ^।| 
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विक्घतिलवं तत्र क्षत्लधश्विधानादितरेषां साकाङ्काणां तत एव 

धन््ग्रहणौचित्यात्। तवर च ऋतिक्परिग्रहः यूयते । 

भद्छयपुराण,-- 

नवग्रहमखे विप्राश्चत्वारो बेदपारगाः । 

अधवा लिजौ शान्तो हावैव अुतिपारमौ ॥ 

इति सव्वं ऋलिकपरिग्रहः । ष्यन्तु भटाचा्येः ।-- 

णान्तिपुष्भिचारार्था एकब्रह्मच्िगाखयाः । 

क्रियासु याः प्रतोयन्ते 'व्येवात्ोयगो चराः ॥ 

दति शान्तिपु्चभिचार्ोभेषु भ्राघव्धैणेषु एकच्िकत्वमुक्ं 

तत एक श्राचायः ब्रह्म च ऋलिक् यच्रेत्येवं व्याख्येयम् । 

भरथवा शान्तिकपौषटिकेषु दक्तिणानानवलतु पुरोहितवत् प्रति- 

निधिः कत्ता। भ्राचयः ब्रह्मा च प्रसि एव। यथा 

*तियम्बकाधिकारे वशिष्टकस्पे,-- 

ष्पराधमपि कुव्बोंत ब्राह्मणो बैद वित्तमः । 

दातव्या दक्षिणा तत्र यथा तुष्टो भवेद्गरुः ॥ 

इत्यादि । यत्र दक्षिणामरानं नासि तत्रापि यथाप्रतिनिधि 

कस्षनिवेशस्तथा याजनाधिकारे वच्यते । 

प्रजापतिः । अनुष्टुप् । भन्निः। 

(१) . यत्त चिष्टाखार्येः| 

(२) 8. ब्रीणयेवात्रोय ० । 

(९) 9. त््रम्बका ०। 

(४) 7. प्रराथेमत्र ° । 
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यदेवा देवहेडनं देवासञ्क्तमावयम् । 

अभ्निमां तस्मादेनसो विश्वान् सुख्त्वषंसः ॥ 

, इति कश्यपं समृत्वा विः परिसमुहनं कुशेः। कुल ऋषिः । 

"जगतो । रुद्रः । मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु 

मानो भ्रष्ेषु रोरिषः। मानो वोरान् र्द्रभामिनोवधोषवि- 

सन्तस्सदमिल्वाहवामहे । दत्यनेन 'विश्वदेवान् स्मृत्वा लेपनं 

विः। परभेष्टो प्रजापति ऋषिः अनुष्टुप् । इन्द्रः । लां छतेष्विन्द्र 

सत्पतिन्ररस्बां काष्टाखवतः । भितरावरूणौ स्मृत्वा विः परि- 

लेखनम् । परभेष्टो । यजुः । पुरोषम् ! व्रजं गच्छ गोष्ठानं वषं 

तुते योबधान देव सवितः परमस्यां एथिव्यां शतेन पाभे- 

योऽखान् इष्टि यञ्च वयं दिस्तमतोमामौक् । भ्रनेन एथिवौं 

सप्त्वा खत्तिकोडरणं चिः । परमेष्टौ । यज्ञुः। सविताखिपूषा । 

श्रखिनौ सरखतोन्द्रः। इतिवा देवस्य तला सवितुः प्रसवेऽ- 

शिनोर्बाइभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां अजख्िनो्भेषज्येन तेजसे ब्रह्म 

वचसायाभिषिश्चामि । सरखत्ये भेषन्येन वीर्ययायाब्रादययायाभि- 

भिच्चामि। इन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय धिये यशसेऽभिषिश्चामि। 

गन्धर्व्वान् स्मृत्वा विरभ्युक्तणम् । परमेष्टो । मायतो । भ्रग्निः। 

अग्निमुखा दिवः ककुत्यतिः एथिव्या भयम् । श्रां रेतांसि 

जिन्वति । अनेन शव्वं समला तास्रपात्रानोतस्य शरावानोतस्य वा 

(१) †?. गायवी। 

(२) 8. विज्रान् देवान् °। 
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अगनेरामाभिसमुखं कुड खापनम् । प्टेवीपुराण एवान्यतर ताब्र- 

पात्रे रामे वेतिवचनात्। अग्नि रद्ादुहुतः। निरग्ने 

ब्राद्मण्टहादानोतः। एवमग्निख्यापनानन्तरं प्रधानो मसम्बच-, 

देवतापूजा कुर्डपूरव्वं ईशाने वा । 

नवग्रयन्न दृ्टलवात् । अतएव भोजपदती 

सूर्येन्दुपजन्यसमौर णानां 

यागः सतो दर्टिविकारकालः । 

इति मद्छपुराणौयाहुतणान्तौ सूर्येन्ुपजन्यसमौ रणानां 

पूजनमित्यक्षम् । ततः कलश्रस्थापनम् । वरुणस्येति मन्ते । 

कलशश्च पञ्रन्रपश्चभङ्समन्वितः दध्यक्षतविभूषितः वस्वयुग्म- 

च्छव्रः सफलतस्डलपूणश्रावापिहितमुखः । 
गङ्गायाः सरितः सन्धः समुद्राञ्च सरांसि च। 

आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः ॥ 

दूति तोर्धीवाहनम् । होमारख्भः ! दिरखगम इत्यस्य प्रजा- 

पति ऋषिः । विष्टुप् । डहिरण्यम्। 

दिरणयगभेः समवन्ततागर 

भ्रूतस्य जातः पतिरेक आसोत् 

सदाधारष्यिवों दयामुतेमां 

कस्म टेवाय हविषा विधेम ॥ | 

्रह्मां सृता दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तौय तत ब्रह्मो पवेशनम । 

(१) ॥. देवीपुराणछेन एवाम्यल्न ताभ्जपानेख शरागेणेति वचनात् । 
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भराचाय्यः कारयेत् । भ्रापोषिष्ठा श्त्यस्य सिन्धुदोप । गायतो 

भ्रापो देवता। ज्रययेन सागरान् सत्वा उरे प्रणौताप्रणयनम् । 

दध्यङाधव्यैण । गायतो । इन्द्रः । कयानञित्र भाभुवदूतो सदा- 

हधः सखा । कथा शचिष्ठया हता । भनेन नागान् समृत्वा परिस्स- 

रणम् । शतक्रतं ध्यात्वा भेवत् पात्रासादनम् । पवित्र्छेदनानि 

पविते । प्रोकतणोपाव्रम् । भ्राञ्यस्थालो । वरुख्यालो । सम्माजन 

कुशाः । उपयमनङ्शाः । तिखः समिधः । खवः । भाज्यम् । 

चरुतण्लाः । पूणंपाव्रम्। दचिणा । वरोवा। परमेष्ठ । 

यज्ञुः। पवित्रे । पवित्रे खो वेष्णव्यौ दति पितृन् स्मत्वा पविव- 

च्छेदनम् । सुचि प्रणोताजलं कत्वा । परभेष्ठो। यजुः । 

्रपः। सवितुः प्रसब उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूय्येस्य 

रर्िभिः। इति ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् स्मृत्वा प्रोक्ष्युत्पवनम् । 

सव्ये कत्वा दसिणनोदिङ्गनम्। प्रणोतोदकेन प्रोक्षणम् । 

परमेष्टो यजुः । पात्राणि । दैव्याय कममणे शन्धध्वं टेवयञ्वाये 

यदोऽशदधाः पराजघ्नरिदंवस्तच्छन्धामि । इति वरुणं ध्यात्वा 

ताभिरद्धिरासादितपाव्राणं प्रोक्षणम् । भसद्रे प्रोक्षणो- 

निधानम्। परमेष्ठ । यजञः। शाखावत्सा। इषेल्लोजल्ला 

वायवस्थ देवोवः सविता प्रापयतु अेष्ठतमायक्चरे इत्याज्य 

स्थाल्यां वसुन् स्परत्वा भ्राज्यनिवेपणम्। सोदक चरुपातरे चर. 

तश्छृलप्रकतेपः । वेवसखतं सत्वा भाज्याधिखयणम् । सचरौ 

ब्रह्मा्यमपि्रयति । चरुकर्ता । भ्रचरौ कर््ेवाच्यम् । परभेष्टो । 

यजुः। रक्तः । भन्तरितं रक्षोऽन्तरिता अ्ररातयः। दैवसा 
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सविता खपयतु वषि धिनाके । भनेन मरूतः समूला हयोः पग्नि- 

करणम् । द्युते (१) । परभेष्टो । भ्रग्निवी । चिष्टुप् । इन्द्रः | 

ब्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे हषे सुषवं शूरमिन्द्रम् । श्यामि 

शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं खस्िनो मघवा धालिन्द्रः। इति | 

सखुवप्रतपनम् । परमेष्टो । यजुः । सवः । भ्रनिशितासि सपन्न- 

चिहाजिनोन्खा वाजेध्याये सश््राच्िं। भरदिल्यै राज्रासि विष्णो- 

वंष्यो स्यूजत्वादब्धनत्वा चक्लुषावपश्यामि । भ्रनेन सुवसम्प्ाजनम् । 

अभ्यचचणम् । परमेष्टो । यजुः। र्तः । प्रत्युष्टं रक्तः प्रत्यष्टा 

भरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता अरातय इत्यनेन पुनः प्रतपनम् । 

स्कन्दं स्पमरत्वा श्राज्योद्ासनम् । परमेष्टो। यजः। श्रापः। 

सवितुवः प्रसव उल्पुनाम्यच््िद्रेण पविजेण सूयस्य रश्िभिरिति 

चन्द्रं स्मृत्वा भाञ्योत्पवनम् । सवितुः प्रसव उल्पुनामीत्यादिना 

सव्यं स्मृत्वा प्रो ग्युत्यवनम्। सव्या दिशः स्मृत्वा भ्राज्ावेश्षणम् । 

भाज्ये सुवयोजनम् । भभिघाय्य चरोरुदुवासनम् ! भाज्योद्- 

वासनानन्तरं वा चरोरुद् वासनम् । उपयमनकुशादानम् । समि- 

इम म्निमिति कण्डिकादयस्य प्रजापतिः। गायत्रो । श्रगिनिः। 

समिहमग्निमिति कर्डिकादयेन लच््मों स्मृत्वा समिदाधानम् । 

परभेष्टो । यजुः । पू: । धूरसि धूव्यै धृब्वेन्तं योऽस्मान् धुब्बति तं 

धुष्यैयं वयं धू्व्वामः । देवानामसि सच्ितमं वह्कितमं पप्रितमं 

शुष्टतमं देवहृतमम् । अद्धतमसिदहविधानं द इसखमाद्वामाते यन्न 

(१) ?. द्धेखते | 

१२ 
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पति््वाकछसौत् । भनेन प्रोक्चणोयेषजलेन पय्युंशषणम् । एमं 

देवों स्मृला प्रणोतासु पविवस्यापनम् । ब्रह्माखयग्बूः । भगुषटुप्। 

परमासा । 

तदेवाम्निस्तदादित्यस्तद्ायुस्तद् चन्द्रमाः । 

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म त श्रापः स प्रजापतिः ॥ 

इ्त्यम्निपूजनम् । ततः प्रजापतये खाहा । इन्द्राय खा | 

अरमनये खाषहा । सोमाय खा भन्तरिक्षायखाषश्टा। ॐ भुः 

खाहा। ॐ भुवः खशा ॐ खः खाष्टा। ततो मूलषोमः। 

मूलष्टोमसमापौ प्रधानद्रव्येण खिष्टक्तत् । भूरादिप्राजापत्यान्ते 

प्हयन्नप्रकरणे,-- 

ॐ पूणीहतिश्च मूर्डानं दिव इत्वभिघातयेत् । 

इति मल्छपुराणात् शान्तिकपौष्टिकेषु पूर्णाहतिः । सूदानमिव्यसय 

परमेष्ठो । विष्टुप्। भग्निर्वेश्लानरः। मून्गानं दिवो अरतिं 

पृथिव्या वेशखानरख्त ्राजातमग्निम् कविं सम्राजमतिथिं 

जनानामासन्ना पा्रद्जञनयन्त देवाः॥ सखाहा वौषट् इति यज- 

मानान्वारन्धे तिष्ठतो होमः । 

अतर एथगाज्यसंस्कारं कुव्मैन्ति तत्र मूलं न पश्यामः "चतु- 

गृहात् ग्रहणमिदाधानफलयपुष्याच्ततादिसंयोगख समाचारात् । 
भ्राधानिकपूशाडइतितोऽतिदेशपक्चे प्रमाणसत्वे एथगाज्यसंस्कारः । 

(१) चतुगृषोतपरश्णं समिटाधानफलयुष्पाद्चतादिसंयोगच षमाचारात् | 

द्वं पाठ एवारटुसङ्गतः। सं 
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संस्रवप्रा्नं माजंनम्। तेन कलेन यजमानस्य ईैमसखग्- 

विभूषितस्य ब्राद्मणचतुष्टयेन प्रागुदश्चखेनाभिषेकः । 

मुरासत्वामभिषिश्चन्तु ब्रद्मविष्णुमरेश्वराः । 

वासुदेवो जगत्राधस्तथा सङ्षेणः प्रभुः ॥ 

प्रयस्रानिरुदख भवन्तु विजयाय षै । 

भ्राखण्डलोऽग्निभेगवान् यमो वै नेकऋतस्तथा ॥ 

वर्णः पवनैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः । 

ब्रह्मणा सहितः शेषो दिक्पालाः पान्तु ते सदा ॥ 

कोत्तिलच्मोर्ध॑तिर्मेधा पुष्टिः खदा क्रिया मतिः । 

बुहिलल्ना वपुः णान्तिसुष्टिः कान्तिश्च मातरः ॥ 

एतास्वामभिषिच्चन्तु धरमपन्नाः समागताः । 

भादित्यखन्द्रमा भौमो बुधजोवसिताकंजाः ॥ 

ग्रहासवामभिषिच्चन्तु राहुः केतुख तपिं ताः । 

टेवदानवगन्धव्वा यक्तराक्सपत्रगाः ॥ 

ऋषयो सुनयो गावो देवमातर एव च । 

देवपन्नमो भ्रवोनागा देत्या्ाप्रसाङ्णाः 

भ्रस्तराणि सव्वैशास्ताणि राजानो वाहनानि च। 

परीषधानि च रतानि कालघावयवाखये॥ 

सरितः सागराः गेलास्तोयनि जलदा नदाः । 

एतास्वामभिषिच्न्तु सन्यैकामाथेसिदधये ॥ 

ततः सर्व्वौषपैः सन्भगन्धेस्ते यजमानं एधगजलेन खपयेयुः । 

तत; शुक्ताम्बरमाखगन्धघरस्य दच्िणादानम्। पवित्रप्रति- 
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पति; । प्रणोताविमोकः। रैवताग्निब्रद्मविसजनम् । ब्राह्मण 
भोजनमच्छिद्रावधारणमिति। 

दति शान्तिकपौशिकसामान्येतिकश्षव्यता | 

एेहिकामुप्िकसव्वं कामेष्यूनां चाम्बकमन्वजपः । 

तत्र यजुविधाने वम्बकेणापमल्युं जयति । सल्युमेव वा । 

वाचिष्ठयोगे,-- 

संसारदावदण्धानां योगिनामप्ययोगिनाम् । 

"नान्यत्पश्यामि मेषज्यं सत्योसैयम्बकाटते ॥ 

वशिष्ठकल्पे, -- 

खत्युभो तस्त्रएदोऽपि सव्वावस्थासु सव्यैदा । 

सर्व्वापत्सुच सन्यैत्र खतसच्नोवनोँ जपेत् ॥ 

तदहिधिञ्च वशि्ठकल्पे वरिष्ठ उवाच,- 

श्रमस्य ऋषिः प्रोक्घन्कन्दोऽनुष्टविष्ोच्यत । 

देवता ऋम्बकोरुद्रः पञ्चाङ्गानि खणष्व मे॥ 

भरम्नये इृदटयाय नमः। चायम्बकाय शिरसे खाहा। तिने 

वाय शरिखाये वषट् । वण्िष्टाय कवचाय इम् | श्रगुष्टहछन्दसे 

भस्ताय फट् । 

प्रा्यादिषु चतुरहिततु दिग्बन्धं कारयेत् क्रमात् । 

(१) 1. तच्रपश्यानि ,। 



नित्याच रप्रदोषः। १०॥ 

दुर्गा विनायकेव नन्दोशः तेवपालकः । 

एते दिग्वन्धमन्धाः स्युरन्तलो नम उच्यते ॥ 

'[ मन्धाध॑सु ] यौरापः एथिवोचेति लोकमातरोऽस्य सेवका 

दति ्म्बकस्िनेज्र्च। लोकेषु शोभनो योगन्धः स सर्व्वस्य 

अतः सुगस्िः। अधवा दोयमानचन्दनपुष्यादिगन्पैः सुगस्िः। 

सर्व्वां देवादोनामपि पृष्टेरेखय्यस्य वशैकः। शटश्ं यजाम 

वयम् । यधा उर्वारुकं ककंटोफलं बन्धनात् स्वयं मुच्यते । एवं 

त्वग्रसलादाददं खत्योर्लो कभयङ्राश्मक्षोय मोत्तं ष्लमे । माऽखतात्। 

१ भ्रमृताश्मा सुक्षोय। ] भरसृतातना त्या मम मेदो माऽस। 

त्वमेवाहं स्यामित्यभेद प्रां नम् । 

एवं विदित्वा मन्तं ऋषिच्कन्दोऽधिदेवतम् । 

जपष्टोमादि कन्तवयं साक्ताकत्युं जयत्यतः ॥ 

एवं मन्त्रं वयोसारं नाऽभक्धा धारयेग्ररः । 

तस््ादाचातो लब्धा सम्बग्बेदव्रतो दिजः । 

स तसच््नोवर्नो विदां गोपयेच्च प्रयब्रतः ॥ 

तेन गुरमुखाद् यत्रेन ब्रह्मच््यादिना मन्तग्रहणम् | 

ततः पुरश्चरणम् । 

पव्धताग्रे नरौतोरे गोष्ठे देवालयेऽपि वा । 

अन्येषु पुण्यदेशेषु यत्र वा रमते मनः॥ 

(१) ए. 0४8 € गा ६८६९६४6१. 

(र) 7. शमेन । 

(३) ९, 07118 {116 ण्म ७१६५९६९ 



१० निचाचारप्रोपः। 

ध्याला तैयम्बकं देवं सतत नमस्छतम् । 

अष्टो्रसषसं वा शतमष्टोत्तरं तुवा॥ 

यावता वा जपेनासो पूतोऽहमिति मन्यते। 

मन्तं प्रणवसंयुक्ं जपेत् तावत् समाहितः ॥ 

भत च ध्यानस्यानुक्लेः वश्यमाणध्यानविगेषाणां काम्यत्वात् 

तन्ान्तरोक्ञध्यानं '््राद्यम् | 

अच्छसच्छारविन्दस्ितिरुभयकराङख्ितं पूणेकुम्ं 

हाभ्यां बेदाक्षमाले निजकरकमलाभ्यां घटौ नित्यपूर्ण । 

हाभ्यां चेव सखवन्तौ धिरसि शशिकलाबन्भुरेः ब्वावयन्तौ 

देशं डैवो दधानः प्रदिशतु विषदाकस्यजालः यज्जः, ॥ 

भत, 

गोमयेनोपलिप्तायां भमौ दभन् विकोय च| 

जपषटोमादि कव्यं साक्षागमृ्यु जयार्थिना ॥ 

प्ाकुष्वोदक्मखो वाऽपि दमष्वासोत वाग्यतः। 

ततः कायविशू्ययं प्राणायामान् षडाचरेत् ॥ 

इति षटप्राणायामाचरणश्च यद्यपि प॒रखरणाङ्त्मेनोकत 

तधाप्यन्यवापि प्रवन्तते शत्य । 

श्राकाधं जपषोमादि नित्यं कुयादतद्दरिवः। 

पराथमपि कुर्व्वीत ब्राह्मणो मन्वित्तमः । 
---------~------~--------~--~----------~-------------------~------~----~ ---~ ----- --------थला ~ = कक 

(१) ?. कायम् | | 
(२) शारदातिखकटत इलाम्यां कखगदमातेन्धादितपम्बज्भ्यानं दव्यम् | 

११ पटक्लः| स 



जिंग्वाचारेप्रदोपंः। 4०३ 

दा्तध्यां दच्िणा तत्र या तुष्टो हिजोन्तमः 1 

भ्राता वा पराथ वा नैव कुर्यादमंन्तवित् ॥ 

यदि कु्ययाजजपादोनि मोष्टादश्नानतोऽपि वा । 

तयोसारेण मन्वेण स्वयभेव विनश्यति ॥ 

तथधा,- 

्राद्रीयां शान्तिकन््माणि भ्रायुष्यं वेष्णवे तथा । 

शान्तिकन्माभिचाराणामपमल्युं जयं तथा ॥ 

विषृत्तरासु पूव्धाम जन्मर्ेष्वपि च जिषु । 

सम्यक् क्म च 'मेतेषु कान्ान्धपि च कारयेत् ॥ 

भ्रामनखानुकूलेषु शान्तिकश््राणि कारयेत्| 

परस्य प्रतिकूलेषु विदषोज्ाटनादिकम् ॥ 

सववेदा नियतादारो जपेग्मन््रं समाहितः । 

श्रान्तये सव्धरो गाणां तथेवानुद्धवाय च ॥ 

तथा,-- 

श्रथवाऽनेनं मन्देशण पावमानोभिरेव वा । 

ज्वररोगग्रहटाटोनां स्वेषामपि शान्तये ॥ 

अथवा तपणं कुर्य्या न्व्पूव्वोंक्ञसंख्यया । 

नयां ससुद्रगामिन्यां तडागषु सरित्सु च ॥ 

तर्पणञ्च ऋष्यादिन्यासपूव्यैकं जले तपम्बकपूजापून्वेकम् । 

(१) ?. मेने °| 

(१) ?. सव्धंषामेव ०। 



१०४ नित्याचारप्ररोषः। 

त्रयम्बकं ध्यात्वा वाम्बकमन्वान्ते तपयामि नम इति प्रयोगी 

टेवतासुखेऽखतबुदया जलप्रसेपः । 

भरथास्य होमविधिः। 

भ्रादौ विनायकं पूज्य पुण्याहं वाचयेत् ततः। 

अथवा चतुरख तु सव्धकन्माणि कारयेत् । 

इति वचनात् चतुरस्रं सतिमेखलं कुण्डम् । 

परोपासनाग्निमानोय तस्मिन् कुण्ड विनिक्षिपेत् । 

अथवा ओ्रोवियागाराश्रथित्वा वा समाहितः॥ 

श्रोपासनेन ङुर्व्वोत विद्ेषोच्ाटनादिकम् | 

बद्वो यदि होतारः शान्तिके पोरटिके तधा ॥ 

लोकिकेऽग्नौ तदा होमो र््ऽम्नौ म कदाचन । 

कुण्डस्य पुरतो विहान् देवदेवं जियग्बकम् ॥ 

भ्रामाभिमुखमासोनं ध्यात्वा सम्यक् प्रपूजयेत् । 

भचेयेल्लो कपालांख प्रागारभ्य प्रदत्िणम् । 

तैषामनुचरांखव कुण्डमध्ये इताशनम् ॥ 

कुण्डपू्बं षेदयां व्रपम्बकपूजनम्। कुण्डाषटदिक्तु शक्रादि. 

पूजनम् । शन्द्रानुचरेभ्य श्त्यादिनानुचरपूजनम् । भग्निखर्ूपं 

तत्रेव । 

सप्तश्स्तयतुःगृह्गःः सप्तजिद्भो दिगोषकः | 

वरिपाग्रसब्रवदनः सुखासनसमसख्ितः ॥ 

स्वाहा दक्षे। वामे खधा। दत्तिणदस्तेषु शक्तिमनव्रं सुवं 

सुचम्। वामे चामरं व्यजनं तपा्म्। एवं ध्याला 



निल्वाचारप्रदोपः)* `" 

पूजनं होमश्च । कुण्डस्य पूव्वदिग्भागी कालोजिद्वा। श्राग्नेय्यां 

करालो। दक्िणे लोहिता नेकल्यां मनोजवा पञ्िमे 

धृखवणा । वायव्यां स्फुलिङ्गिनो । सौग्ये विश्वरुचिः। काल्यां 

कराल्यां वा शान्तिकपौशिकम्। लोहितायां भूतप्रेतादिशान्तिः'। 

हष्टिकामे धृस्रायां। स्फलिद्धिन्यामुचाटनम्। विश्ठरुचि- 

जिह्वायां सव्वेसाधनम् । ईशाने वसुघारेत्युपजिद्वा तत्र खोकाम- 

होमः। कुण्डस्य मध्यभागोऽग्नरास्यं तत्र सर्व्वाणि कञ्माखि। 

तत्रेव दिग्मेदेन जिद्ठामेदाः। अतर च शान्तिकपौशटिकसामान्य- 

प्राप्तकलशस्थापनम् । पूर्णाडति्च मूङ्घानमिति मन्तरेण । रन्त 

ष्व मुरास्वामभिषिष्चन्तित्यादिनाभिषैकोऽपि कायः । 

तत्र क्षत्वाज्यभागान्तं सव्वसुक्ञेखनादि कम् । 

सखग्द्योक्ञविधानेन ततोहोमं समाचरेत् ॥ 

इति वचनात् ग्टद्योक्षविधिप्रहत्तिः। तग्मरहच्याच देवो- 

प॒राणोक्तवेदिकाग्निसंस्कारविधिप्रठत्तिः। न चाज्यभागानन्तर- 

मितिवचनात् वैकल्पिकाग्निपक्त च व्याष्ृत्यहेतुललात्र वदि- 

काजििप्रवेणः। लिङ्गमातस्यासाधकत्वात्। अ्रनुवादलेनाज्य- 

भागयोरन्ते यो व्याषत्यादिदहोमः (?) । तदु पलक्षणएत्वात् । ् राज्या- 

सादनं क्व्वेत्यच यथघाज्यासादनपदम्। रात्मालभ्भोपलक्ष्णमेव 

*मत्रेति । 

(१) मनोजवायां काय्य" कम्र नोक्तम् | सं 

(श) 7, तत्र ्हनत्या च ०। 

(३) ?. भन्तरभिति। 

१४ 



१०६. नित्याचारप्रहोपः। 

ब्राह्मणान् भोजयेतित्यं वेदवेदाङ्पारगान् | 

दति वचनात् । यावहिनानि हडोमस्तावहिनानि बद्ुव्राद्मश- 

भोजनम् । 

तधा,-- 

्रारोग्यकामो "जुहयादकंकाष्षुतश्नतेः। 

पलाशसमिधेवपि सव्वैरोगोपश्ान्तये ॥ 

सन्वैरोगप्रणन्तिः स्याद् रोगाणां वाप्यनुङ्वः । 

श्रय काम्यानि । 

खो कामो विल्वहठच्स्य समि ह्िरथवा फले: । 

पतेवी जइयान्मासं गोकामः पयनैव तु ॥ 

विद्याकामः च्षौरभोजी रुद्रा्तराज्यसं बतः । 

अत्रादिकामो जुहयादब्रमैव तश्जुतम् । 

पलाशसमिचेडतवा ब्रह्मवचसमाप्रयात् ॥ 

व्टिकामः-श्रापोदिष्ठा । हिरण्यवर्णा । पावमानोभिर्देवं 

संख्राप्य तरयस्बकेण षोडशोपचारेण सम्पूज्य प्रणिपत्य पयोऽक्ञवेत- 

सैरयुतं जइयात् पयसा वा । दशाहान्ते हष्टिमिवति । ब्राह्यण- 

भोजनम् । पृण्यादइवा चनम् । 

श्राद्रेवासाः पयोभक्तः सौरवक्तसमुड्धवैः । 

समिद्िजंइयान्मन्तौ सयोदटिमवाप्रुयात् । 

पुवकामसतु जुडयात् पायसं छतसघ्रुतम् । 

चर्गशषं खयं भुक्ता पुत्माप्रोति मानवः॥ 

(१) 1. जयादिद़््कारे ° | 



निचाचारखदोपः । १०३ 

गोमयोपलिपगोचश्मातभूभागे धान्यराभिं क्त्वा तत्र 

सितवस्रसितसूलचन्दनपञ्चपल्लवादि'युतजलपुण विंशतिकलं सं- 

स्थाप्य प्रत्येकं तानभिमन्द् ततस्तेन तस्बकफेण बन्ध्यां स्ियमभि- 

पिश्चेत्। भ्रविरादायुषत्पु्रलाभः। 

यद्वणं जुह्यात् पुष्पं तद्व वसतुमाप्रुयात् । 

धान्यहोभेन धान्धानि लाजः कन्यामवाप्रुयात् ॥ 
अ्टोत्तरसष्स्रनिति पायसहोमेन गुडसंयुतक्षशरहोमेन वा 

इवि; शेषभोजनसदहितेन देवताप्रत्यन्ता वरं ददाति । 

इच्छन् लोकं वशोकत्तंः नक्ते द्रदैवते। 

्तोदनेन जुहयादष्टोत्तरसषटस्र कम् ॥ 

शमो समिदिरथवा तारी स्तिलसषंपैः । 

अपामागंसमिहिस मधुतितयसंयुतेः ॥ 

ुत्वा तद्भस्म संसज्य अष्टोत्तर षतं जपेत् । 

भस्मनानेन संस्रष्टा; सव्वं वश्या भवन्ति हि ॥ 

पलाशसमिधैर्हत्वा स्वन् कामानवाप्रुयात् ॥ 

परविदेषणं कर्तुः करवोरसमुद्धवेः। 
समिष्िर्जइयान्मासं मिथो विदहेषणं भवेत् ॥ 

श्रतोरुच्चाटनाधेन्तु नत्ततरे रुद्रवते । 

करवोरसमिद्धिसु तेलेनाक्लघेतेन वा । 

(१) 7. पूतज्लपूणविंशति °। 

(२) ?. प्रत्येक्मनभिमन्ु । 

(१) ^. शुब्ट्हू। 



१० नित्वाचार्रहीपः| 

अषटटोत्तरसडखन्तु इत्वेवो्चाटनं भवेत् | 

काकप्ञ्रदहोमेन काकवद् भ्रमते रिपुः॥ 

उकत्तसमिधेर्होमादुकादो जायते रिपोः । 

तत्सव्वं नेव कत्तव्य ब्राह्मणेन विजानता । 

वशिष्ठः,- 

सव्वदेवपवित्राणि वच्याम्यषटमितः परम् । 

अघमरणम् । टेवक्लतम् । भस्मच्छाखायां यदेवाटेवरेलन- 

मित्युचः । ्रापोदिष्ठेति वु्रचम् । नमस्ते रद्र शृत्यध्यायः । इसः 

शुचिषदित्युक् विमलसंन्नकः; । शिवसन्ध्यामुसंन्नको यञ्जाग्रत इति 

मन्तः । पावमानौसंन्नकाः पुनन्तु मा इत्याद्या नवचः। यपुरुष- 

सूक्ञंन्नकः सदसखशोर्षत्यध्यायः । अप्रतिरथरसंक्नक श्राशुः शिशानो 

दूत्यनुवाकः । आ्रारणयाख्यं ऋचं वाचं इत्यध्यायः । सुक्रियाख्यो 

विश्वानि देव सवितरित्यध्यायः। श्रादिरन्तञ्च देवदानवाना(?) 

मिति। एषाभेकेकस्ये ति वचनादेषामेकवारजपः स्व्वपापक्षयार्थः। 

चत्वारि क्का इति ऋचं शतं परिवत्तयेत् । श्रगम्यागमनात् 

पूतो भवति । 

"इत्वा होमानिमान् सर्व्वान् तिः पठेदघमषणम् । 

यथाश्वमेधावभ्धस्तथा त्मलुरत्रवोत् ॥ 

सुखन्तु मा शप्यादिति रस्यो मन्तः सन्धपापप्रणाश्रनः। 

यजुविधाने,- 

(१ 1. त्वा लोक्ञानि मातुष लिः पठेदवभषणम् | 
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इ्दमापः। सुमित्रिया नः। प्राप (?)। दरुपदादिव। 

एनमेनः। दधिक्रावुः । षरमन्वाः पापनाशनाः, चतुःखस्ति । 
पयः पश्च । षट् विष्णो । इादश्देवताः | 

श्रो शान्ति प्रकुर्वीत पुनजन्म न विद्यते 

चतुःखस्ति-खस्ति न श्न्द्र इति मन्ः। पयः पञ्च-पयः 

एथिव्यामियादिको मन्ः। षट् विष्णो-- विष्णो रराटमसोति 

मन्तः। हादशदटेवता--अम्निदंवता इत्यादिको मन्वः। श्रौ 

शान्तिः--द्यौः शान्तिरित्यादिको मन््रः। 

हिरण्यगभः। यः प्राणतो । ब्रह्मयन्नानां । महो दौः। 

उपण्वासय । श्रम्ने नय । याते च्म) भ्रम्नये खाहा। इत्यष्टौ 

जघ्ा खरूपक्तताया ब्रह्महत्याया सुच्यते। खरूपक्लताच इत्या 

साल्तादधरूपा । 

वाजे वाजे वत । विसुश्यध्वम् । एतच््ञानाध । भ्रायन्तु नः। 

एतेनाच्न् । यदविष्यम्। परं गत्योः । शत्यष्ट जघना सव्वैषापेः 

प्रसुच्यते | 

सुक्रियारण्यकजपो गायत्रयाञ्च विशेषतः । 

सब्धपापविनाशाय श्द्रेकादशिनो तथा ॥ 

शद्रे काद शिनौ वच्यते । 

श्रम्ने वागिति ज्वलमादि हंकारान्तं (१) जले खित्वा मन्त्रं 

जपेत् । 

(1) ?. अवादयं (!)। 

(२) मन्त्रास्तु सा ब्ष्यनते। सः 
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खपयातककोद्यसु भूणत्यावुदानि च । 

ब्रह्महत्यादिकं पापं सव्यं नश्यति ततृक्णात् ॥ 

टेव सवितरित्यष्थायं जघा सर्व्वः क्रतुभिरिष्टं यथोक्षफल' माप्नुयात् । 

सहसखरशोषेत्यध्यायं जघ्रा गुरुतख्यगो सुष्यते । 

पौरुषं सूक्रमात्य मुखत सव्पैपातकेः। 

सुरापो ब्रह्महा चेव तथेव गुरुतस्पगः ॥ 

पापेभ्यो विप्रमुच्यन्ते जघ्ा '्सूक्न्तु पौरुषम् । 

विष्णुधर्ममोत्तरे,- 

पौरषेण तु सक्न प्राणायामो महाफलः । 

नरसिंपुराणे,- 

एतत् पठन् केवलमेव सून 

दिने दिने भावितविण्णुबदधिः । 

स सव्यैदुःखानि विहाय वैष्णवं 

पदं प्रयात्यच्युततुरटिङ्लब्ररः ॥ 

यज्ुविधाने,--तदेवेत्यध्यायं जघ्चा नान्यतरः स हि योगो भवति । 

नान्योऽस्य तुल्यः भ्येष्ठो भवतीत्यधः । ब्रपित इत्यध्यायं जघ्रा 

श्रपमल्यं जयति । सन्वेणान्तिमचं वाचमिति इहिराहत्तं जपेत् 

माढपिढश्नाढटदुहिठपुतेः कतात् पापागुच्यते । देवस्यत्वत्यध्यायं 

जघ्ा धेनुशतदानफलं प्राप्रोति। खाद प्राणेभ्य इत्यध्यायं जघा 

(१?) 7. माप्रोति। 

२) 1. क्रद्धु | 

(१) ^. ग्र्ठतवे | 
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संहिताजपस्य फलं प्राप्नोति । शावास्यमध्यायं जघ्ा ङुरुकषेते 

सत्रिशितफलं प्राप्रोति | तथा,--उदयमित्यादित्यो पखानेन पाप- 

नाशनम् । विश्वानि देव सवितरिव्यादिव्योदयकाले उपतिष्ठेत 

विपापो भवति। उदकशक्ञाहारो जपेन्मासभेकं सद्सब्रह्म- 

हत्याया सुच्यते। रसि यमो इति तिलाहुतीनां मधुसदह्ितानां 

सष्खं "जुह्यात् तदेवतं मासं तथेवाचयेद् विपापो भवति । ब्रद्म- 

परमपि लत्तहोमेन तारयेत् । अथ महापातकसंयुतः पञ्चगव्याहारः 

गोष्टमध्येऽग्निसुपसमाधाय गोमयेनावलिप्ताङ्ः कुभाण्डा इत्यचं 

्रयुतं जघ्राऽष्टसदसरं जुदयाद् विपापो भवति । श्रपाघमित्यपा- 

मागदहोमः सब्धैपापप्रणाशनः । दुःखप्रनाशनः । देवा यन्नमतन्व- 

तेति ब्राह्मणानुवाकं जघा ब्रह्मलोकमवाप्रोति। उदुत्यसिति 

सप्तावत्तन श्रादिव्योपसापनं पुरुषस्य दुष्क्तमपि हरति । 

सुरावन्तमिति चतुक्चेन पौणमास्यां संवत्सरं *सोमसमुपतिष्ठेत 

ब्राह्मणाय गां दत्वा चिप्र सोमयाजौो भवति। पिदभ्यः 

खधायिभ्य शत्यनुवाकरेषेणोत्तरेण चानुवाकेन खादे जघ्ेन 

^्पितृणामन्षया ठसिभवति। 

रुद्रजपविधिः। 

यजलुविधाने,-- 

(१!) 1. ज्छयादेवतं मासं। 

(२) 1. सोमसुप्रतिषटेद् बद्मणाखं त्वा श्च्मोत क्षिप्रं °| 

(३) 72, पितुणास्चय्था ५ । 



११२ नित्याबारप्रदोपः। 

सद्रजापो शचि; पुण्यः पवितः पंक्तिपावनः । 

कुलं तारयते भक्या दश पू्व्वान् दशावरान् ॥ 

एकतः सब्यैश्ास््राणि र्द्रजापौ तथेकतः । 

रं द्रजापिद्धुतं दस्त तदानन्त्याय कल्पयाते ॥ 

एकादटश्गुणान् वापि रुद्रानावन््ये धश्मवित् | 

महापातकयुक्गोऽपि सुच्यते नात्र संशयः ॥ 

कालिकापुराणे गायत्रोविघानानन्तरम्,-- 

यः पुनः सततं भक्षा अभ्यच्ये शशिशेखरम् । 

जपेत् ध्यायेत् सदा रुद्रं सोऽपि याति परं पदम् ।॥ 

प्रथेते फलं किच्िदेषिकं पुष्कलं यदा । 

तदा तानेव विप्रेन्द्र जपेद् वे विधिपूव्वेकम् ॥ 

तधा,- 

रुद्रेभ्य परं नास्ति जपे ध्याने परन्तप । 

जपो दानघ् तीर्थानि तस्मात् तानि च योऽभ्यसेत् ॥ 

लब्धा जग्म पुरः प्राप्य श्द्राद् वे ब्राह्मणोत्तमः । 

भारते कक्मभरूमो च मनसाकिंस तप्यति ॥ 

बहवस्तश्मया जाता जघ्ा रद्रान् पुनः पुनः । 

तेजखिनो महावो्या रुद्रा ङद्रपरायणाः ॥ 

तथा, 

लिङ्भाचेनं स्द्रजपो व्रतं शिवदिनव्रये। 

वाराणस्याख्च मरं मुक्तिरेषा चतुविधा । 

(१) ^. पुलरेन्दर * । 
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शिवदिनत्रयम्,- 

एकाटश्यष्टमोचेव चतुभो णिवप्रिया । 

तासामादयास्पवसेद् दिवा नाद्यात् तघान्ययोः॥ 

सद्रजपश्च विधा एको यज्ुविधानरौत्या हितीयः कालिकापुराण- 

रोत्या ठतोयख बौधायनरौत्या। तत्र॒ यज्ुविधानोक्घप्रकारे 

तदुक्ञश्रोरशचिपुरख्चरणादिकां क्त्वा जपारग्धः । 

अथ उष्याटिन्यासः । 

यजुविधाने,-श्रघोर ऋषिः रद्र देवता गायतयादोनि 

छन्दां सोल्युक्तम् । भ्रनुक्रमण्यान्तु परभेष्टो ऋषिः देवा वा प्रजा- 

पतिवां मानोदये कुत्सः! (१) । ्रादयानुवाकस्य प्रथमा गायत्र 

तिस्नोऽनुष्टुभः तिसः पंक्ञयः सप्तानुष्टभः हे जगत्यौ मध्ये सव्वांणि 

यजूषि । नमो हिरण्य इत्यादयस्तिस्र उभयतो नमस्काराः! । 

्न््ानुवाके भ्राद्योपरिष्टाद् बहतो हितौया जगतो इदे विष्टुभौ 

हे श्रुषटुभौ दगानुष्टुभः। चयो यजुषि भाद श्रनुवाके। एक- 

सद्र टेवता। श्रन्त्यानुवाके सप्तखेकरश्द्रौ टैवता। शेषेषु बदवो 

र्द्रा देवता। जपादौ बिनियोगः। शिवसङृ्ल्यो ददयम् | 

एरुषसूक्ा शिरः ¦ उत्तरनारायणं शिखा। श्रप्रतिरथं कवचम् । 

(१) ?. ^५०8 1९15 अन्त्यालुवाके ज गत्या कुत्घः । 

(२) 1. 4१०१5 161 अन्त्ैऽन्धतरतो नभस्काराः | 

१५ 
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श्रतरश्द्रौयमस्वम्। षयं सोभेत्यनुवाकश्चा्र शिवसङ्ल्यशात्र 

माध्यभ्दिनोक्तं यज्नाग्रत इत्यादि षड् ऋचम् । उत्तरनारायणं 

अद्भ्यः सश्त इत्यादि षडचम् । ्राशः शिशानो दूल्ादयप्रतिरथं 

सप्तदश करण्डिका । शतरुद्रोयं सद्राप्यायः समस्तः वयं सोभेः 

व्यनुवाकसदहितः अस्रम् । 

तथा,-- 

या ते सद्रेति शिखायाम् ्रस्िन् मदव्यण्वे इति 

शिरसि। श्रसंख्याता इति ललाटे। त्यम्बकमिति नेत्रयोः। 

नमःकछतःयेति कणेयोः। मानस्तोके दति नासिकायाम् । 

अरवतव्येति सुखे । नोलग्रोवा इति करे । नमस्त श्रायुधायेति 

वाह्नो;ः। नमो वः किरिकेभ्यो इति दये । हिरण्यगभं इति 

नाभ्याम् । ये ठक्तेषु कव्याम्। नमो हक्तेभ्यो इति षष्टे 

इमा रुद्राय इति गु्यखाने। मा नो महदान्तमिव्यर्व्वोः। 

एष ते रुद्रेति जानुनोः। ये यथा (?) इति पादयोः, 

श्रध्यवोचदिति कवचे। नमो बिल्सिन इत्युपकवचे। कवचपाख 

दूत्यधः । नमोऽस्तु नोलग्रौ वाथेति ठतोयनेचे। प्रमुञ्च धन्वन 

दूत्यस््रम् । एतावन्तमिति दिग्बन्धः। मानो महान्तमिव्या- 

वाहनम् । रद्र इहागच्छेति वदेत् । मा नस्तोकद्त्यचनम् | 

भावाय पूजादिना। देहेरुद्राय नम इति प्रूजा। चत्वारि 

शङ्केति पुरश्चरणम् । श्रस्य मन्वस्य यथाशक्ति जप इत्ययः । 

एष ते इति सुद्रा। ओैवमृद्रां दगंयेत्। इति प्रथमोन्धासः। 

ॐ नमो भगवते श्द्रायेति शरोर न्यासः । समस्तस्यास्य न्यासा 
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नन्तरं व्यस्तस्य । यथा--ङकारस्य सूद । नकारं नासिकयोः । 

मोकारं ललाटे । भकारं मुखमध्ये | गकारं कटे । वकारं हदि । 

तकारं दत्तहस्त । रुकारं वामहस्तं । द्वाकारं नाभौ । यकारं 

पादग्रोः। इति दितोयोन्यासः। बौधायनोक्तरोत्या ठतोयो- 

न्यासः । सद्योजातमिति पादयोः । वामदेवाय नम इत्युरुमध्ये । 

अघोराय इति हृदये । तत्पुरुषाय इति मुखे। ईशानः 'सव्यै- 

देवानामितिमन्वान्ते हंस हंस इल्यक्ता शिरसि । इति ठलोयो 

न्यास इत्यक्तः । 

वरातारमिन्द्रम्। तन्नो त्रमे। सुचात्रुपन्धाम्(?)। भ्रसुन्वन्तम् । 

तल्लायाभि । ब्रानोनियुद्धिः। वयंसोम । तमोगानम्। अस्म 

रुद्राः । स्योनाष्टयिवो । इव्येतेः प्रतिटित्त सम्पुटम् । भ्रस्मेरदरा 

इत्युपरि । स्योना एथिवोत्यघः। बोधायने दिग्बन्धनानन्तरं 

चतुर्थो न्यास उक्तः। मनोज्योतिर्जुषतामाज्यं । विच्छि्रं य्न 

समिमं दघातु। या इष्टा उषसो या अनिष्टाञ्च ताः सन्दधामि 

हविषाछतेन इति गुद्धे । श्रवोष्यग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनु- 

मिवायतौसुषासम् । यद्वा इव प्र वयासुज्िहाना प्र भानवः 

सिसत नाकमच्छ इत्युदरे । मूर्दानं दिवो प्रतिं एथिव्या वश्वानर 

सृत आ जातमग्निम् । कविं सम्त्राजमतिधिं जनानामासन्ना 

पातं जनयन्त देवाः । इति हदये । मम्माणित वग्यणा छार 

यामि सोमसूा राजामृतेनानु वस्तां उरोवरोयो वरुणस्ते 

(१) 1. सव्यैविद्याना ०। 
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क्षणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु । इति मुखे । जातवेदा यदि 

बा पावकोऽसि । वैश्वानरो यदि वा बैदयुतोऽसि। शं प्रजाभ्यो 
यजमानाय लोकम् । जजँ पुष्टिं दद दभ्यावहत्ख । इति शिरसि । 

दति चतुर्थी न्धासः। 

शिवसंकल्पादिन्यासेन सदह पश्चन्यासा। "पञ्चाङ्गानां रुद्राणां 

न्यासपूव्वैकमित्यनेनीक्तः। भ्रधामनो रदररूपत्वेन ध्यानम् । 

विनेवं चतुर्भुजं सव्यीभरणभूषितं नोलग्रोवं शशिशेखर स्फरि- 

काभं भनागयन्नोपवीो तिनं व्याघ्रचर्म्रोत्तरोयं कमर्डल्व्षसूत्राभय- 

वरविशूलद्स्तं कपिलजटं भ्रखृतञ्जतं दिग्देवतासमाहतं सुरा 

सुरेनेमस्छतम् । 

नित्यद्च शाश्वतं शद भ्रवमन्तरमव्ययम् । 

भव्यत्नं विश्वरूपिणमिति ध्यात्वा पूजारमः। 

सुगुप्ते पुरयटेशे गोचश्मात्रलिप्ते स्थख्डिले पञ्चवर्णन पद्म 

क्त्वा तत्र लिङ्गं स्थापयित्वा पूजोपकरणं स्थापयित्वा अ्रष्य- 

संस्कारादिकं क्त्वा नमः श्व इति मन्तेण प्रोक्षणं सव्वेद्रव्या- 

णाम् । ततः खललाटे ज्योलोरूपं रुटरं ष्याला मा नो महान्तमिति 

मन्त्रं जघ्रा इ्ुतं प्रणवमुचचाय्य ॐ रुद्र इहागच्छ दृहतिषटेति 

लिङ्गे तस्यावाडनम् । मा नस्तोक इति मन्त्रेण नमः शम्भव इति 

(१) ॥. पद्चाङ्गरुदाणाम् | ' 

(२) ?. नाययन्नोपरवोतं ° | 

(९) ¡, सिद्धम्| 
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मन््ेण हाभ्यां वा पाद्याध्यावमनीयमधुपकंल्ञानवसत्यन्नो- 

पवोतालङ्ारगन्धपुष्यधुपदोपनेषेदय यथालाभं पूजनम् । ॐ नमो 

भगवते रुद्रायेति नमस्कारः । हिरण्यगभः। यः प्राणतो । ब्रह्म 

यन्नानां। महो दयौः। उपशासय। भ्रग्ने नय। याते भ्रम्ने। 
=> 

यन्नोयातन्वा (१) । यथा वा खाष्टाग्नये। इत्यष्टमन्तेः प्रणामः । 

एवं पूजापूकं जपष्ोमादयः कव्याः । भरन्ते चाष्टाङ्ेः प्रणम्य 

विकिरेदिति विसर्जनम् । 
, | त 

एकंकस्येकादशधा संद्रानाव्य धम्म वित्। 

महापातकयुक्तोऽपि सुष्यते सव्यपातकः । 

एकं कस्यैकाद शेति चमकयोगं विनापोत्यधेः। यदा पश्चाङ्गा- 

त्ति विना केवलस्येत्यथः। तथातुरात्तँ; सक्षच्जमे सुस्थो भवति । 

विनायकोपष्््टका कव स्ष्यापुचदहोनमृ तवत्ानां दोषशान्तयेऽभि- 

षेकः। शुभदिने सहिरण्यवस्त्रस््वंषधिफलमूलपञ्चपल्लवो- 

पेतगन्धतोयपूरितकलभेकादशस्थापनम् । एकस्य कलशस्य 
६० १ ऋ ४ 

ङ्ट्रकादशवारजपेनाभिमन््रणम्। तेनोपशष्टस्याभिषेकः । एवं 

प्रतिदिनं सद्रैकादशवारजपकलगेन तस्यैवैकादशदिनपय्येन्त- 

मभिषेकः। एवभेकादशदिनेरेकीककलशाभिषेकेण एकादश- 

कलशाभिषेकः;। तत्तदोषप्रणान्तये रुद्राध्यायं मानस्तीकोयं वा । 

कालिकापुराणोक्तविधिः। 

रादौ क्च्छ्ाचरणम्। !| ततः पराकः।] तदसम्भवे 

(¶) 7, (0८ ५€ नगण ४४९४६6६९. 
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तद्मल्याज्नातघरेनुदानम् । गायज्ोजपो वा। शभदिने महादेवं 

ध्यात्वा पूजनम् । सप्दिनपय्यन्तमावग्यकं क्षलान्तरालकाले "सद्र 

जपकरणम् । प्रतिदिनं पयोभक्तो वा इविष्यभोजो वा ब्रषटमदिनें 

एतमान्प्राशनम् । नवमदिने भास्कराभिमुखस्य पुनारुद्रजपो बदु 

क्षत्वः। तदपरदिने एताक्तविस्छपतरैः समस्तेन रुद्रेण प्रतिमन्तं वा 

यथाशक्गिद्ोमः। एवं रुद्रस्य पुरश्चरणं कत्वा प्रयोगः| सकद्रद्र 

जपेन ससागरप्रध्वोदानफलप्रा्िःः। ओोकामस्य विल्वहत्ं स्रष्टा 

जपे सुवणलाभः। मध्वाक्तषेतससमिदोमो महाघननलाभाय। 

वशोकरणकामस्य नाभिमाव्रजले खित्वा रुद्रजपः। यखादित्या- 

भिसुखो रुदरमभ्यच् रुद्र वद जपेत् तस्य रुद्रः स्वयं वरद 

्रायाति। र्द्रकानं ध्याता सप्तदिनं स्द्रं जपेत् शत्रत्तयः। 

भ्रूतप्रेतपिशाचराजचोौरव्याप्रादयो द्रं जपन्तं दृष्ट्रा पलायन्ते । 

बोधायनोक्तानुसारेण रदराभिषिकविधिः। 

तस्य फलमा बौधायनः--पापक्षयार्थी व्याधिविमो चनार्थीं 

जोवनार्थी ओओकामः पुष्टिकामो मोत्ता्थीं च कुयात् । नौ्ये 

सातः चिः शुक्तवासाः दत्तिणाप्रत्यग्देशे तन्मुख; स्थित्वा 

टेवाभिसुखः पूर्व्वोक्पञ्चन्यासानन्तरं षष्ठन्यासः। प्रजननं 

ब्रह्मा तिष्टतु पादयो विष्णुस्तिष्ठतु इस्तयोर्हरस्ति्ठतु बाहो रिन्द्र 

स्ति्ठतु जटरेऽग्निस्तिष्ठतु हदये शिवस्तिष्ठतु कर्ठे शव्वस्तिष्ठतु 

(१) 1. रृदरप्रकरणम्| 

(र) 7. 148 रवं सव्वयन्ननव्वतोथेफनप्रापिः। 
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वक्ते सरखतौ तिष्ठतु नासिकयोवगयुस्तिष्ठतु नयनयोः सूर्या 

चन्द्रमसौ तिष्ठेतां कयंयोरख्िनौ तिष्ठेतां ललाटे र्द्रा 

स्तिष्ठन्तु मूडनि श्रादित्यास्ति्ठन्तु शिरसि महादटेवस्तिष्ठतु 

पुरतः शूनो तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकौ तिष्ठतु पाठयोः भिवगङ्करो 

तिष्ठेतां सव्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो वहिः सत्पतोज््वानामाला- 

परिहतोऽग्निस्तिष्ठतु सब्वाङ्गषु सव्यैदेवता यथाखानं तिष्ठन्तु । 

ततः अग्निमंवाचि चितः वाक् हदये दयं मयि ब्रहमर्ते 

श्रसृतंब्रह्मणि। इति वाचं सृशेत । वायुम प्राणे यितः प्राणो 

दये षशदयं मयि श्रहमख्ते श्रतं ब्रह्मणोति "नासां स्पृशेत् । 

सूर्यो मे चक्षुषि शितः चत्तुष्टदये हदयं मयि अरहममते रसतं 

बरह्मणौति चन्ुखशनम्। चन्द्रमा मे मनसि यितः मनो हृदये 

दृट्यं मयि भदमस्ते श्रखतं ब्रह्मणोति वत्तसि। दिशोमे 

योते खिताः ओतं दये हदयं मयि ब्रहममते अमृतं ब्रह्मणोति 

खोले । श्रापो मे रेतसि चिताः रेतो हदये हृदयं मयि ग्रहमस्ते 

भमृतं ब्रह्मणोति गु्य। परथिवो मे शरौरे यिता शरीरं हृदये 

हृदयं मयि अहमर्ते रसतं ब्रह्मणोति सव्वशरोरे। श्रोषधि- 

वनस्पतयो मे लोमसु खिता; लोमानि हदये दटयं मयि ब्रह- 

मर्ते अ्रमतं ब्रह्मणोति रोमकूपेषु। इन्द्रो मे वलते खितः बलं 

द्ये हदयं मयि अहममृते श्रमृतं ब्रह्मणोति वादो; 

पजन्यो मे मूर्चितः सूद्ा हृदये हृदयं मयि अ्रहममते अर्तं 

(१?) 0. नासायां। 
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ब्रह्मणोति मस्तके। शयानो मे मन्यौ चितः मन्ुषेदये दयं 
मयि भहममते भ्रमत ब्रह्मणोति मन्युखाने हदये । भ्रासामे 

आत्मनि यितः रासा हदये हदयं मयि श्रहमसते प्रमृतं ब्रह्म 

णोति वक्षसि। पुनमे भ्राता पुनरायुरागात् । पुनः प्राणः 

पुनराकूतमागात् । वै्वानरो रश्मिभिवदहवधानः। भन्तस्तिष्ठत्व- 

सतस्य गोपाः। इति सर्ववश्ररौरे। ततः खद शुद्ररूपिणं 

ध्याला खदेहपूजनम् । तज्रावाइनमन्तः- 

श्राराधितो मनुष्येस्वं सि्रैदेवासुरादिभिः। 

श्राराघधयामि भक्याल्ंमां णडाण मरहेषवर ॥ 

वम्बकषेण गग्धपुष्या्ततधूपदोपदानम् । मनसा नेवे्यम- 

पौति केचित्। एवं देपूजानन्तरं वहिलिंङ्गादौ पुजा । 

्रात्वा बह्न्तु रयः सुचेतसः 
== = [08 

श्वे तरशः सष्टकेतुमडिः । 

वाताजवै ष्वेलिभिमनोजषै- 

रायाहि शोघ्रं मम हव्याय शव्वे॥ 

दति मन््ान्त सद्योजातं प्रपयामि श्द्र दष्टागच्छ इद तिष्ठे 

त्यावादहनम् । सयोजाताय वै नमः सद्रायासनं ददानोत्या- 

सनम्। भवेभवे नातिभवे भजख माम्। र्द्राय पाद्यं 

ददानोति पादयदानम्) भवोडवाय नमः भ्रवलिङ्गगभिरापो- 

दिष्ेत्यादिभिख श्र्यैः। श्रदविस्तपयति । भवं देवं तपयामि । 
न 

(१) ?. बद्लबद्धि°। 
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शब्वं देवं तपयामि । रुद्रं टेवं तपयामि । ईशानं देवं तपयामि । 

पश्पतिं देवं तपयामि। भौमं देवं तपयामि। तपयिला 

ज्येष्टाय नम इत्याचमनं ददाति। खेष्टाय नम इति गन्धम् । 

कलविकरणाय नम इति पुष्म्। सव्वभूतदमनाय नम दति 

धूपम् । मनोखनाय नम इति दौपम् । भवोद्भवाय नम इति 

फलनेषेद्यम् । श्रधाष्टमन्तैरष्टपुष्ाच्ञलिं ददाति । भवाय देवाय 

नमः । शव्याय देवाय नमः। पशुपतये टेवाय नमः सद्राय 

देवाय नमः। उग्राय देवाय नमः। भोमाय देवाय नमः। 

महादेवाय देवाय नमः अथास्याघोरतनु;ः। श्रघोरेभ्य इति 

उपतिष्ठते । अरस्य रुद्रस्य श्रघोराकमकं शरोरं श्रघोरेभ्य इत्यनेन 

मन्तवयेण उपतिष्ठते तद्यथा श्रघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोर- 

तरेभ्यः सव्वेतः सव्वैटेवेभ्यो नमोऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः । तत्पुरुषाय 

विद्महे महादेवाय धोमदहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः 

सव्यैविदयानामोश्वरः सव्यभूतानां ब्र्माधिपतिन्रेद्यणोऽधिपति- 

ब्रह्य शिवोभेऽसु सदाशिव ॐ । 

श्रथोपस्थानानन्तरं भ्रथेतस्य मूर हिरण्येन कलशेन 'सतत- 

धारामभिषिच्ेत् मधुना पयसा सपिषेन्ुरसेन नारिकेलोदकेन 

वाऽम््ररसेन वा तदभावे उदकेन वा नमस्ते स्द्रमन्यव शत्येका- 

दशानुवाकानामन्ते चमकानुवाकानामेकंकं जपेत् स्वेषां 

पारे पुनराराधयेदुत्तमाराघनेन तदेतदिधानं प्रोक्तम् । भनुवा- 

(१) 1. सततं प्रारा०। 

१९ 
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कानां सर्व्वषामन्ते पुनरुत्तमाराधनेन पूव्वरोत्या पूजनम् । चम- 

कानुवाकानाभैकेकयोगन एकादशाहत्तिर्बा। यद्यपि काणखानां 

नवेव चमकानुवाकास्तयापि चरमानुवाकस्याह्या एकादभ- 

संख्यां सम्पादय प्रतिरुद्राहत्ति चमकानुवाकयोगं क्रत्वे कादशधा- 

ठति; काय्य । सर्व्वा वे | सद्राय। नमोऽस्तु । नमो हिरणयवाडइवे । 

सद्योजातमिति पञ्चानुवाकानन्यां्च रद्रमन्तान्। यधाशक्तो- 

त्येके। व्याधिविमोचनार्थे "विनियोगः भक्तिभ्यामित्यनुवा- 

केन तेनो दकेन पादान् सब्मज्यात् । रोगिणमिल्यथैः । अ्राचा- 

यथय दक्तिणां ददाति दश गाः सवत्साः सुवणंभूषिताः 

बषमेकादशाः। तदभाषे एकां गां ददादित्यादह भगवान् 

बोधायनः । 

अत्र बौधायनः,- 

षडष्धकादटशा रुद्राः चमकानुवाकयोगतः। 

रुद्रस्येकादटशाद्रल्या र्दरेकादटशिनो मता॥ 

एकादशभिरेताभि महारुद्र कथ्यते। 

एकादशमदारद्ररतिर्द्र उदाहतः ॥ 

अत्र॒ रद्रपदस्य कारवतेत्तिरोयसाधारणचमकाध्यायवाचि- 

त्राचमकस्यैकंकानुवाकयोगेन र्द्रस्येकादशधाहरस्तिरितिविहदिते 

यथासहए क्रमेण प्रथमादितलोयायाह्वत्तौ प्रथमादितोयारि 

(१) ¢. वि्ेषः। 
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चमकानुवाकयोगकल्पनेन चरमाहत्तिदये (कारानां चम कानु- 

वाकाभावैऽपि नवमानुवाकस्यैवाघ्र्या सम्बन्धकल्यना। न च 

तेत्तिरोयाणं चमकस्यकादशानुवाकसम्धरषेन तमादाय विध्युप- 

पत्तौ नाहत्तिकल्मनया भ्काख विषयत्वं कल्पासिति वायम् । न 

चैकं प्रतिशिष्यत इति शखान्तराधिकरणेन च यत्काठकैऽग्नि- 

होतराङ्गं *तत्काठकौयमग्निहोतरं प्रतिशिष्यत इति तेत्तिरोयस्य 

तदङ्भेवेति व्याख्यानान्तेनेव न्यायेन र्द्रशब्दस्य कागर्द्र- 

साधारणेन तदटेकादशाहत्तौ चमकानुवाकयोगकल्यनादशायां 

पञ्चाग्रतोतगुणभूतचमकानुवाकैष्वात्रत्तिकल्यनाया; प्रामाणिक- 

लात्। अन्यधा प्रथमप्रवत्तरद्रपदे तेत्तिरोयरुदरपदत्वे लक्षणा 

स्यात् । प्रधानलाचचच तत्र लक्षणा न युक्ता। यथा त्यो 

वेदा अजायन्त दत्युपक्रम उच्चे ऋचा क्रियते इत्यादिग्रवणि 

बेदपदस्य उपक्रमस्थत्वनास्नातविरोधित्वात्र लाक्तणएकत्वमिति 

तदनुरोधेन ऋगादिपदमेव वेदलक्षणापरमित्य॒क्तम्। किच्च 

यजुविंधानेऽप्यधातः पञ्चाङ्गरुद्राणां न्यासपूव्यैकं जपदोमाचन- 

विधि व्याख्यास्याम इत्यपक्रम्य न्यासकथनात् न्यासतयस्य च 

({) 1. काम्यानां चमकालुष्राक्रानां भावेऽपि °। 

(२) |. काम्यविषयत्वं। 

(रे) 0. तत्काठकेय ०। 

(४, ॥. द््युपक्रम्य उञ्चरुपक्रियत द्ग्यादि °। ख्छत्येमाङ्गजातविरोधिषान्न. 
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कथनात् पश्चाङ्गरुद्रपदस्य पञ्चसंख्यका येऽङ्न्यासास्तत्परत- 

प्रतीत्या न्यासदयं बौोधायनोक्तं ख््यते। एवम्- 

एकादश्गुणान् वापि रद्रानाह्ठत्य धश्वित् । 

इूत्यादययेकादशाह्वत्तिविधौ बोधायनोक्तचमकानुवाकयोग- 

कल्पने बाधकाभावात् भवत्येव काणानामपि चमकानुवाक- 

योगेन रद्रशुदरेकादशिनौोमहारद्रातिद्प्रयोगः। 

अत्रच जपद्ोमाचनविधिं व्याख्यास्याम इति यजुविंधाने 

होमप्रतिन्नानात् तिलाक्ततसमिघो जुहयादिति द्रव्यमातनिहशे- 

ऽपि होमप्रकारानिरटणात् रुद्राध्यायेन समसेन होमः। त्रथवा 

प्रतिकरण्डिकं करण्डिकापरिच्छेदस्य स्रात्तविनियोगपरत्वात् । 

तेन महारुद्रादौ दशांशेन प्रतिकण्डिकं होमः कत्तव्यः। एवं 

चमकानुवाकस्यापि प्रतिकण्डिकमिति। पक्तान्तराणं महारव 

प्रमाणसत्वेऽसतु नाम कल्पना । 

खोकामस्य जपाः । 

ऋटग्विधाने,-- 

यः शुचिः प्रयतो भूता जुहुयादाज्यमन्वहम् । 

भियः पञ्चद चश्च खोकामः सततं जपेत् । 

अ्रवदायि गोदायि धनदायि महाधने। 

धनं मे जुषतां देवि सबव्पकामा्थसिद्ये ॥ 

हिरख्यवणं मित्यादि पञ्चदशचस्य यस्तस्य श्रानन्द विक्ञात- 

कदेभेन्दिरामुता ऋषयः भोर्दवता भ्राद्या स्िसरोऽनुष्टभः 



नित्याचारप्रदोपः। १२५ 

अरन्या प्रस्तारपंकषिः इं तिष्टभौ सप्त श्राद्या श्रवुष्टभः भ्रन्या 

प्रस्तार पंक्तिः जपे विनिवयोगः। हिरखवणंमित्यादि ओोखक्त 

पञ्चद शचम्। सोमन्तोपासना पञ्चरात्रे, 

वान्तं वङ्किसमार्ढुं वामनेतेन्दु संयुतम् । 

वोजमेतत् थियः प्रोकं चिन्तारलमिवापरम् ॥ 

ऋषिभंगुनिहत्द्न्दो देवता सौः समीरिता । 

मं वोजं रं शक्तिः 

षड टौ घेयुक्घवो जन कुादङ्गानि षटज्रमात् ॥ 

कान्या काञ्चनसत्रिभां हिमगिरिप्रख्ये घतुभिगजे- 

हस्तो त्तिप्तदिरणमयासतघटेरासिच्यमानां धियम् । 

विश्राणां वरमल्नयुग्ममभयं हस्ते; किरौटोज्वलां 

्तौोमाबद्नितम्बविम्बललितां वन्देऽरविन्दसखिताम् ॥ 

भानुलक्तं जपैन्मन्तौ दोच्तितो षिजितेन्दरियः । 

ततद प्रजुडयात् कमलमेधुरोत्तितैः ॥ 

जपान्ते जुहयान्मन्तो तिलैर्वा मधुरा्रुतेः । 

विभूतिरुत्रतिः कान्तिरदृष्टिः कौत्तिख सन्नतिः । 

व्य्टिरुत्वु्टि छदि रमाया नव शक्तयः ॥ 

मूलेनेवासनं दयात् केशरेष्वङ्कानि तु । 

वासुदेवः सङ्षणः प्रदुस्रश्वानिरुदकः ॥ 

दति दिग्दलेषु । 

दमनकः सलिल्ैव गुग्गलश कुरुण्टकः । 

दूति गजान् विदिग्दलेषु। देव्या दहिणि खदयितया 
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श्ष्कनिधिः। वामतः पद्मनिधिः खदयितासहितः। दलाग्रेषु 

व्रलाक्याद्याः। बलाको। विमला। कमला। मालिका। 

विभौषिका । पालिका । शङ्करो । वसुपालिका । 

लोकपालान् यजेदन्से व्वादयस्वाणि तद्वहिः । 

दलं यो भजते देवों धियमाप्रोत्यनिन्दिताम् ॥ 

वक्षःप्रमाणे सलिले खित्वा मन्वमिमं जपेत्। 

जरिलक्तं संयतो मन्त्रो देवौ ध्यालाकमण्डले ॥ 

स भवेदल्कालेन रमाया भवनं खिरम् । 

वेष्णवैऽहनि बिल्वस्य मूलमासाय मन्तठित् ॥ 

तिलक्तं प्रजपेन्मन्तं वाञ्छितं लभते धनम् । 

सियोमन्तं जपैन्मन्तो खोसूक्तमपि सच्नपेत् | 

भूयसीं ियमाकाङ्कन् सत्यवादौो भवेत्सदा ॥ 

प्रत्यगाशासुखोऽश्नोयात् स्मितपून्बं प्रियं वटेत् । 

भूषयेद् गन्धपुष्पादोरात्मानं नियतः सदा ॥ 

नग्नो नावतरेदस्तु तेलाभ्यक्तो न भक्षयेत् । 

हरिद्रां न सुखे लिम्पेत् पुष्मादिषु न संविशेत् ॥ 

"न तरथा विलिखेद् भूमिं न विलं द्रोणमम्बजम् । 

धारयेश्ूदं नाङ्गारलेपं तेलच्च केवलम् ॥ 

मलिनो भन भवेन्नातु कुस्सिताब्रं न भक्तयेत् | 

(१) 7 नक्तान् विलिखेद् भूमिं ° । 

(२) 7. न भवेख्छन्तुः ° | 
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स हि ठेवो मिन्द्रवक्षौं योदेवीं विष्युवन्नभाम् ॥ 

कन्यां जम्बुप्रवाल्च शीलये सव्वैदा ॥ 

वक्रतुणडषडक्तरमन्वजपः । 

यकामस्य । 

वक्रतुख्डाय हमिति मन्तराजः षडक्षरः । 

ऋषिभृगुरनुष्टुपच्छन्दो देवो गणेश्वरः ॥ 

गणेशाय दयाय नमः । एकदंष्रिणे जिरसे खादहा । लम्बोदराय 

श्खाये वषट् । चलत्कर्णाय कवचाय इम्। गजवक्ताय नेत्राभ्यां 

वौषट् । सव्वेविप्रोपशमनाय अरस्ताय फट् । 

लम्बोदरं विनयनं पाशाङ्शधरं परम् । 

वरदाभय सतश्च चलत्वणं सचामरम् ॥ 

दुतचामोकरप्रख्यं वक्रतुर्डं विनायकम् । 

चतुर्भजं गजवक्तं प्रणमामि गणेश्वरम् ॥ 

एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं पुरश्रणसिद्धये । 

मन्तो हादशसादसखं इविरण्रत्रतद्दरितः ॥ 

चित्तप्रसादो मनसख तुष्टि 

^रल्पाशिता स्तेयपरापुखत्वम् । 

खप्रे गजानामुपलम्भनच् 

सिद्स्य चिद्ानि भवन्ति भूयः॥ 

(१) 7. रद्छत्रिता °। 
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नित्यं मम ध्यानपरो ममाय 

जपेत् सहसरं वि शतं शतं वा । 

अष्टोत्तरं मन्त्रविद्प्रमन्तो 

लभेत बद्नोमचिरेण लच्छ्मोम् ॥ 

अड्गरकदिने प्रापे चतुच्याद् "विशेषतः । 

श्रभ्यच्य गन्धपुष्यादयेहेविषा पायसेन भ्माम् ॥ 

भोजयेत् काय्येसिष्परधं मन्वविद् वरदं शभम् । 

यथाग्निकुर्डं चतुरखं देवाग्रे स्तसम्मितम् ॥ 

श्रारणेयं ताष्ृकरुलाद् विप्रगदा द ताशनम् । 

क्रत्वा तचाङ्गविन्यासं प्राणानायम्य सम्मतः ॥ 

युष्येविकौय्ये दभैश्च परिस्तौय्य विनायकम् । 

तवर ध्यालाचंयित्वा च जलेनाग्नौ प्रसेचनम् ॥ 

ताराङन षडन्तेन खाहान्तेनाथ होमयेत् । 

्राज्यनाष्टसहस्रश्च सिये कामसम्पदः ॥ 

प्रत्य सिद्लोदनविश्तदहोमो मासत्रयेण महानिधिप्राभिकरः । 

तथा,- 

यो वे ममाभरे एथकंगुडाक्ञः 

सनारिकेलं्मरिचाज्ययुक्तैः । 

अमनो सहस्रं जुहयात् स मन्त्रो 

धनं लभेतात्षयमङ्क तच्च ॥ 

(१ 7. समाहतः 

(२) !, च| 
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ब्रह्मप्रोक्ते गायतोकल्ये, -- 

ब्रह्मचारो मिताहारो यः सदखदयं जपेत् । 

संवत्सरेण विप्रोऽसौ महदेष्वग्यमाभ्रुयात् ॥ 

तिराचरोपोषिती मूला तं हला सदसः । 

ससं प्राप्रुयाद्योमं इला बे खादिरेन्धनेः । 

विश्वामित्रकल्ये,-- 
श्रोकामो रक्तपद्ख दला थियमवाघ्रुयात् । 

णालितस्डलदहो माच समिद्धिः ओ्रोफलस्य वा ॥ 

विल्वस्य सकलेरहत्वा पत्रैः पुष्येः फलेरपि । 

शतं शतञ्च सप्ताहं इला खिवमवाप्रयात् । 

यवागू ग्राममाप्रोति इल्ला शालिसमन्विताम् ॥ 

यज्ञुवि धाने,-द्रणा इत्यौदुम्बरान् लुडयादनकामः। सजु- 

रब्दो इत्याज्याहइतिसदस्रं जुहुयात् कुशपुष्यहस्तः सुवणसुत्पद्यते । 

तुभ्यन्तामङ्किरः। अग्निः प्रियेषु; सस्ति ज इति तिभिः 

पलाशसमिघदधिमधुष्टताक्तानां ससं जुहयात् काषापणानां 

शतसदखमुत्पद्यते। ददिरण्यपाणिमूतये इत्यकसमिधामयुतं 

जुह्यात् सुवणमुत्पद्यते। यौधतद्रति सुगन्धिकुमुदोत्लादौनां 

शएतसदसं जुहुयात् । भ्रष्ु प्रविश्य तावत् सहखं जपेत् । 

ओ्रौमान् भवति। उभावपितमख्िनोरितल्ण्िनौ सुवन्रधिकः 

तमां परमसमदिं लभते। 

तयम्बकाधिकारे वशिष्ठः,- 

अन्रायकामो जुहयादब्रमेव छतश्नतम् । 

१७ 



१९० नित्याचारप्रदोपः। 

यजुर्विधाने,--अन्नरपत इति सर्व्वोपकरणयुक्षानामन्राइतोर्ना 

शतसहस्रं जहयाद् यावच्लोवमनब्रमक्तयं भवति । नदोप्रस्लवणं 

गल्ला खासी विधानविधानेनाग्निसुपसमाघधाय श्रौदुम्बरोणां 

समिधां अयुतं जुडथाद् ग्राम्या त्रौहयोऽत्त्या भवन्ति । विष्टतिं 

नाभ्या इत्याज्यादती नामषटटसहखं जुडयात्ययाप्तां ब्दूमिं लभते । 

दूमं स्तनमिति समुद्रगां नदीं गल्लोदकमवतोयायुतं जघ्रा सदस 

जुहयाद् ग्रामं लभते । श्रभ्यावत्तसेति तिलतण्डुलान् दधि-मधु- 

छताक्तान् जुहयात् ग्रामं लभते। नमो विधिः किरिकेभ्य इति 

उत्पलपद्मानां शतसदखं जुहयाद् राजलद्मौरुपतिष्ठते। राज्य 

कामः प्द्मसोगसििकोत्पमलादौन् भगवतो महेश्वरस्योभयचन्द- 

नाक्तान् शिरसि शतसहखमारोपयेत् सदसराख्यस्य यरोरुपेत्य 

भ्रादटतां भजति । तत्पुरुषादघोराद् वा प्रत्यमित्राणां वेति । (?) 

अनवक्द्धि (?) ठनोयेन शत सहस्रेण सान्तादुपतिष्ठते। नमो 

दिरखयवाहव इति राज्यकामः कुमुद सौीगन्धिकोत्मलादोन् 

परव्वैकल्येनारोपयेत् साक्तात् भगवतो सरौर्पतिष्ठते । 

ब्रद्मोक्तगायत्रो कल्ये,-- 

्दिल्याभिमुखो भूत्वा नाभिदघ्ने जसे जपेत् । 

इत्वा राज्यमवाप्रो ति लक्तं नि्ैत्तकरटकम् ॥ 

विष्ठामित्रगायत्रोकसपे,- 

जपाद् विं समाित्य मासं राज्यमवाघ्रयात् । 

विख्वं इत्वाप्रयाद् राज्यं समूलं यवपल्लवम् । 

इत्वा पद्मश्नतं मासं राज्यमाप्रोतल्यकश्टकम् ॥ 



निग्याचारप्रदीपः। १२१ 

मन््राज्ाधिकारे भागवसंहितायाम्,- 

अयुतं विख्पन्राणां इत्वा राज्यमवाघ्रुयात् । 

'चातुमस्यदशमौत्रतेषु सु(सौ)वणंमिन्द्रं पूजयित्वा तं ब्राह्म- 

शाय दत्वा राजा स्यात्! 

हय गोपं लच्छो प्रतिष्टाधिकारे,- 

तथेव राज्यकामानां सम्यग् राज्यफलप्रदम् । 

भविष्ये पूजाधिकारे,- 

राज्यं वष्टा च चितायां निःसपत्नं प्रयच्छति । 

इष्टसन्तपिंतः प्रोतः खाल्यां वायुः पुनः परम् ॥ 

तथा,- 

इन्द्राग्नी च विशाखायां रकः पुष्पैः "प्रयच्छतु । 

धनं राज्यं लभे टेदतेजांसि च विशेषतः ॥ 

दत्वा च राज्यलिद्गनि राज्यमाप्रो्यकशर्टकम् । 

राज्यलिङ्गानि छत्रचामरादोनि । 

मेधाकामजपः। या मेधामिति नित्यं जपैन्नेधाकामः। 

मितंवो दति मेधाकामो तं जुहुयात् सदस्रसम्मा ताभिहतं 

संखषेरीव वचामालोद्य सप्ताभिमन्ितं ज्ञला पयः ( पित् ) 

(१) 7. चातु्मखव्रते,-दशमीष सुवणंमिन्द्रं प्रूजविलयान्ने तं बाद्यशाय 

दत्वा राज्ञा खात्। 
(२) ^, प्रयच्छति । 



१२२ नित्याचारप्रहोपः। 

पपरममेधावी भवति ्सदसस्यतिमिति सुषेणान्याइतोनां 

सदखरं जुहयानेधाकामः। वचामष्टसदसख्राभिमन्तितं कला 

पिषेत् परममेधावी भवति। चिदसौति ऋचं सहखं जपेत् 

सदखोत्तरवादो भवति । 

हषिकामप्रयोगाः । 

देवं वषयितुकामः उदुस्बरविलवेतसवारणादोन् दधि-मधु- 

छ ताक्ञा नयुतं सुहयः न्रदावषं करोति । व्यक्तवह (?) दत्यावहशब्दः 

रुतः काथः। आपोदेवा इति देवं वषयितुकामः उदुम्बर 

विल्ववेतसवारणादौन् दधि-मधु-्टताक्तानयुतं जुहयाद् देवो 

वपति। अपां चाम्ब डइति देवं वषयितुकामः उदम्बरविष्बवेतस- 

वारणानां एताक्षानां जुहुयाद् हष्टिभैवति । रपः पिवन् वेति 

शिखरण्डविल्वषे तसवारणानां दध्यक्तानां जुहयाग्महाह््टिभिवति 

श्रसौ यस्तास्न इति ऋगृदयेन देवं एतेन नरेण स्नापयेत् । प्रसन्न 

भवति वषति च । बेतससमिधां एताक्तानां श्रयुतं जुहयान्महा- 

हृष्टिभवति । ऋण आ्रानिति षड्चेनाज्याहतिसदहस्रं जुहयाद् 

वेति । विश्वस्य मूदंत्रिति देवं वषयितुकामः उदके प्रविश्य 

श्रहोरात्रं जपेद् वधंति। श्रभित्रति सप्तभिर्देवं वषयितुकामः 

उदके प्रविश्य ब्रहोरात्रं जपेद् वपति। वैदाहभेतमिति देवं 

वयितुकामः अ्रंशमात्रसुदकमवतीर्व्यादित्याभिमुखो जपेनध्या- 

(१) 1. तद्रसस्पतिमिति(?) ०। 

(२) 1. मद्दरटिभेवति। 



नित्याचारप्रदोपः। १९१ 

छाद् वषति। खाहा सूगस्येति विकाम: पयसामयुतं लुड- 

याक्रहाहष्टिभेवति । 

विश्ठामित्रगायतोकल्पे,- 

वेतसः समिधौ इता ष्टं विन्देत पुष्कलाम् । 

युक्ताभिः पयसा पतेः पुष्पैर्वा वैतसस्य तु ॥ 

पायसेन शतं इत्वा सपादं ठ्िमाप्रुयात् । 

ब्रह्मोक्षगायतीकलपे- 

त्वा वे विखखपच्राणि छताक्ञानि इताशने । 

लक्षमात्रेण मन्त्नो मदाद्र्टिमवाप्रुयात्' ॥ 

यजुविंधाने,--भ्रगन आयुषि प्रसव इति अग्ने पवस्तेति ब्रह्म 
वर्चसकामस्याज्यद्ोमः। सोमं राजानमिति पौणमास्यां संवत्- 

सरं सोमसमुपतिष्ठते । ब्राह्मणायाग्रं दला मुद्ोत छ्िप्रं सोमयाजो 

भवति | परमस्या इति वैकङ्कतो जुंयाद् रक्षणाय । नमः सुत 

दूति निगडवशो जपेत् व्यसनख्ो वा| निगड्स्फोटनं भवति 

व्यसनान्मयते। उर्जदपातमिति मन्वेण दधि छतं जुहयाद- 

पायान्ुखतैः। भ्रष्ठ वो दरत्यश्वयपणं होमो गोकामस्य । अनया 

या श्रोषधो गृह्यते सा गत्तोप्नो भवति। नमस्ते रुद्र मन्यव 

(१) ?. «^+तकः, ब्रह्मोक्तगायत्रीकल्ये,- नाभिदघ्रे जले जघ सप्राहं 

टषटिमा्ुयात्। 

(२) 1. ^^प५. यदुवक्था द्रघयेतां जस्रा नावसोदति। उच्छुष्मा दूति 

वन्धनस्यो जपरन्यच्यते। 



१२४ निन्वाचारप्रहोपः। 

इति चतदभिः यवगोपूमजतिलगवेषुकानां दधिमधुष्टताज्ञानां 

शतसहस्रं जइथादेकादशरात्रेण हादशरात्रेण जनपदमरण- 

सुपशमयति'। विंशतिसत्रेण देणोपद्रवं शमयति । मासेन 

एथिव्यां जनपदमरणमुपशामयति । तथा काण्डात् काण्डादिल्यु- 

भयेन दुर्वाप्रवालानामयुतं जुहुयाद् ग्राभे जनपदमरणशसुपशम यति। 

[दिगुखेन नगरे। विगुणेन विषये । दहिपदचतुष्मदादोनासुप- 

घाते मेषजमसोति दधि मधु तं जुडयात् ान्तिभिवति । उग्र 
भोमसेति महाजनपदमरणे ग्राममध्ये नगरमध्ये वा विखठकाष्ठ- 

रग्नि प्रजास्य भोदुम्बरसमिधां शतं जुह्यात् शान्तिभेवति । 

तन्नोमिवर इति जनपदटमरणे चतुष्पदानाद्चोपसर्गे वेकष्ुतसमिधाम- 

युतं जुडयात् सव्वेसुपशमयति ।] ̀ श्रवोचदिति पथि गच्छन् जपेत् 

चेभेण क्रताधं श्रागच्छति। नमोऽसु नोलग्रोवायेति सप्तधा 

तोयमभिमन्ह्य विषग्रस्त गात्रं लिपेत् कालदष्टोऽप्यु्तिष्ठति । ज्वर- 

भूतग्रहडाकिनोभयग्रस्तं प्रसुञ्च धन्वन इति भस्मसषपैस्ताडयेत् 

सुञखसुखेति वदेत् शोघ्रं मुञ्चति । नमो हिरण्यवाहइव इति 

वभौोकनत्तुमिच्छन् पलाशा्वलापामागैवैकङ्तानां प्रतिवशं त- 

मधु न्ोरतेलाक्षानामयुतं जुह्यात् क्रमो वणचतुष्टयं वशमान- 

यति। श्द्रोनो भ्रगिराह्ृत इति भ्रादित्यस्योदयकाले जपत् 

(१) ^००१8. प्ञ्चतिंशतिराल्रेख राद्रोपदरवं शमयति, 

(२) ५, 0118 ४6 [0० 1५५1८९५८. 

(२) 1. खध्यवोचरद्िति °। 



नित्याथारप्रशोपः। ११५ 

सुभगो भवति । भग्न श्रागच्छेति गोरोचनामशटटसषस्राभि- 

मन्ितां कत्वा ललाटे तिलकं - कुथात् सव्यैजनप्रियो भवति। 

यास्ते अमन दति सोभाग्यकाम भराज्याइतिषश्खं जुहुयात् । 

बदस्परते सवितरिति सौभाग्यकामो दधिमधु-तं जुहुयात् 

सुभगो भवति । परोभे गामनेषतेति तुषदोमो वशे; । राजानं 

वौच्य जपेदश्यो भवति । इन्तुमागतं दृष्टा जपेत् प्रणमति । एत- 

देव सौभाग्यकरणं खेदृच्छेदे। मानस्तोकइति सब्वैगन्ेर्योजन- 

शतस्ं युरषमाकषंति। गुग्बलगुटिकानां चणकप्रमाणानामष्ट- 

सख जुदयाद् यस्य नाज्रा स वश्यो भवति । भद्रं कर्णेभिरितो- 

द्द्रियविकलो जपेत् पूणे द्दिथो भवति । यदावभ्नत्रिति हिरण्यं 

सहसखराभिमन्वितं कत्वा दिस्त बभ्नीयात् पापचनुव्येपोहति । 

नच राजा किञ्खिद् विचारयति प्रियदशनो भवति। परंग्त्यो 

इति बालानां गभिंणौनां इस्ते सूव्रबन्धो जपदहोमखच शक्तितः 

काथः शान्तिभेवति। दहद्रभाया भ्राज्यं दातव्यं प्रौढ्गभ- 

प्रसवकाले भकालगभपातप्रसवसाधारणे च। युच्वाहोलय- 

पष्टतमदहोरातोपोषितः ङुग्यात् यथा भविष्यं खुयते वत्तमानं भूतं 

वा। एतानि निमित्तनिञ्चये कन्प्ाष्युक्तानि । 

यत्रतूत्पातादि ग्रहदौख्यादिनिमित्तसंशयेना निष्ट चत्तुषाऽ- 

दृष्टसामग्रोदशनेन वाऽजिष्टण्ा सा भयमित्य्यते। तक 

भये निभिकत्ते विहितानि कर्माणि कायथाणि। तद् यथा 

यज्ुविधाने,- नमः सिकल्यायेति कल्मभिमन्ा श्रष्टशतेना- 

मानं खापयेत् । सव्यैभयेभ्यो विनायकैभ्यय मुच्यते! मोल्दष्टमा 



१३९ निष्याचारप्रदौपः। 

शिवतभेति सपभयेऽग्निभये चौरभये प्राणसंशये मानसं जपेत् 

सर्वेभ्यो भयं न भवति। परोभेगामनेषतेति भयेषु जपेदभयं 

भवति । प्राणसंशये जपन्बुच्यते । याः सेना इति निपाते भरर 

जुदयाद् भयं न भवति । ऋग्विधाने,-- 

अशक्ये चाप्रतोकारे भये प्राणान्तिके तधा । 

जातवेदसं इत्येतां जपन्नेव विमुच्यते ॥ 

दति जातवैदोमन्जपः। तदिधिरायुःकामप्रयोगे वच्यते । 

वशिष्टकल्पे सुद्विकासंस्कारविधौ ग्रहरोगोरगादिभ्यो भयं 

न जायत इति । तापनोयश्रुतौ,--यो खल्योः पाप्मभ्यः संसारा 

बिभोयात् स एतं मन्वराजं नारसिंहमानुष्टुभं प्रतिग्ह्ोयादिति । 

मदहाभारते,-- 

भयानव्येत भो तस्तु सुयेतापत्र भ्रापदि । 

दति सदखनान्नि | देवोमाद्ात्मयमधिक्षत्य माकण्डेयपुराणे,-- 

शचुतो न भयं तस्य दस्यतो वा न राजतः । 

न शस्तानललोयोघात् कदाचित् सभविष्यति 

दति। तथा सव्वैभयेषु विष्णुधर्ममोक्ताभयस्तवः पठनोयः। 

दाल्म्य उवाच,-- 

भगवन् सन्यैकालेषु भयत्रस्ता मनोषिणः । 

"किं बुव्यैन्तोऽभयं तेषां यथावद् वक्षमरईसि ॥ 

पलस्य उवाच,- 

(१) 1. किं कुबेन्नभयं तेषाम् । ° 
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अहं ते कथयिष्यामि खरु दाल्म्य यथासुखम् । 

इलो कभयं नास्ति परलोकभयं तथा ॥ 

प्रणवाग्रमजं नित्यं परमाथमतौन्द्रियम् ! 

ये स्मरन्ति हरिं खष्ठं न तेषां विद्यते भयम् ॥ 

हदिस्यं सव्वभ्रूतानां वाद्याभ्यन्तर वर्तिनम् । 

ये स्मरन्ति रिं खेष्ठंन तेषां विद्यते भयम् ॥ 

दिशश्च विदिश्यचैव व्याप्तलोकं निरन्तरम् । 

ये स्मरन्ति दरिं "ष्ठन तेषां विद्यते भयम् ॥ 

अत्तरं निश्रलं णान्तमन्तःकरणवजितम् । 

ये स्मरन्ति रिं खेष्टंन तेषां वियते भयम् । 

प्रक्तिं पञ्चभ्रूतानामिन्द्रियाणां गुणणतिगम् ॥ 

ये स्मरन्ति ° 

वासितं सब्बेभ्नूतानां वासुदेवमजं विभुम् । 

ये स्मरन्ति ° 

मत्छकूम्धादिरूपा गणं प्रादुभावं महाननः । 

ये स्मरन्तोद् गोविन्दं न वेषां विदाते भयम् ॥ 

शङ्कचक्रगदापाणिं गरूड्स्थमरन्दमम् । 

ये स्मरन्ति च गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम् ॥ 

^ ् रोधरं खोपतिद्धैव खोवल्छोरसि भरूषितम् | 

(१) 1. नित्यं ° । 
(२) 1, (01111६8 ६116 [011 तलः (८त्. 
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ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तैषां विद्यते भयम् । 

नररूपधरं टवं नारायणम कर्परषम् ॥ 

ये नमस्यन्ति ° 

अतसोपुष्पखष्ाशं पोतवाससमच्युतम् । 

ये नमस्यन्ति ° 

सिदगन्धन्मेयक्ताणां सुरासुरगुरोर्गृसम् । 

ये नमस्यन्ति ° 

दुगेमे कुपथे वापि व्याघ्रचौरभयाङुले । 

ये स्मरन्ति दषोकेशं न तेषां वियते भयम् ॥ 

ग्रहभूतपिशाचाद्यव्यीधिभिः परिपोडिताः। 

ये स्मरन्ति ° 

विदयुद्वजनिपातेख वाव्म्निभिरुपद्रवेः । 

ये स्मरन्ति ° ] 

संसारभयभोता शत॒भोताख सव्वैदा । 

ये स्मरन्ति ° 

भयमपनय समस्तमेतज्जपतो ₹रिगोविन्दषृषोकैश्म् । 

दति सततमिदं सुवंस दारभ्य सुखमभयच्च टदाति तत्र तत्र ॥ 

नामज्रयमिदं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् । 

दुलभं परमं गुं चौ तोणि चतुराक्षरम् ॥ 
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अध रोगशान्तये जपाः । 

तत्र कश्मविपाकसंग्रडे- 

दृष्टापचारतः कथित् कचित् पूव्वापचारतः । 

तत्षङ्राद् भवत्यन्यो व्याधिरेवं विधा मतः॥ 

यथानिदानदोषोखयः कश्चजो हेतुभिविना । 

महारग्भोऽख्को ईेतावन्तिमो दोषकरजः॥ 

तत्र दोषजस्ौषेरपग्रमः। ब्रधौषधेरनुपशमे निष्कुत्या 

पराय्ित्तादिरूपया कगमजलवं निधित्य शमःकाय्यंः। निष्कुल्ौ- 

षधाभ्यासुभयजस्य । शातातपोयक्षविपाके,- 

दुष्कश्यजा नृणां रोगा यान्ति चेवं क्रमाच्छमम् । 

जपैः सुराचनेर्होमेदीने स्तेषां शमो भवेत् ॥ 

जपा वेदपारायणमहासौरघोषशान्तिशतरुद्धियपुरुषस्क्र- 

ताम्बकमन्बराजसयक्ञयसहस्रनामापामाजेनविष्णुहदयादौनाम्। 

सुराचना सूपूजा विष्णुमरैष्वरादिपूजा च ¦ श्ोमो गायत्र 

त्तादिष्ोमाः। तच्रायुतदहोमादयः। व्राम्बकडोमादयञ्। 

दानानि गोभूतिलदिरखदानानि । 

तथा,- 

दानेदेयादिभिरथ दिजदेवतागो - 

देवाचेनाप्रणतिभिख जपेस्तपोभिः । 

इत्युक्तपुण्यनिचयंरुपचोयमाना 
प्राक्पाप्रजातमश्भं प्रशमं नयन्ति । 
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क 

पापजातमश्भं रोगम्। अर्च ये वातपित्तादिधातु- 

प्रकोपजा रोगास्तेष्वौषधवत् चाम्बकजपादिकमपि कत्तेव्यभेवा- 

विगेषेण रोगसुदहिश्य विधानात् ये कश्मजा उभयजाश्च तत 

प्रायश्चित्तपूव्वेकभेव रोगशान्तये जपादिकरणं तथाहि दानादि- 

भिवेत्तेमानरोगनाशेऽपि लन्मलपापानाशे रोगान्तरोत्पच्यापत्तः । 

न च प्रायश्चित्तमातं तहिं क्रियतां पापनाग्े सुतरां रोगनाशणा- 

दितिवाचयम् । आररब्रोगरूपफलस्य पापस्य नाशेऽपि रोगसलन 

बाधकाभावात् । नहि निमित्तकारणनागशे कायनाशावश्यकत्व 

किन्तु समवायिकारण्नागे तच्च शरोरमस्येव 'तत्रीषधाटि 

यथाविधप्रयोगऽपि यस्य रोगस्य नोपशमस्तस्य कश्मजत्वं निधित्य 

मूलभूतपापत्तयाधं प्राय्ित्तं क्त्वा रोगशान््यधविहिततत्तत्- 

कम्मापि कन्तव्यम् । किं बहना तत्र तराम्बकजपादिकमपि मून- 

पापप्राय्ित्तपूव्बेकभेव कत्तव्यम्। व्याधिप्रतिक्लतिदानादि- 

कञ्च रोगथान्त्यधविहितमपि मूलपापक्तये प॒नरुत्यल्यापत्तस्तत्- 

पापशन्तयें प्रधमं कम्पमानुरूपक्च्छादययाचरणम् । ननु च क्म 

विपाकसारे,- 

श्रथ क्मत्तयोपायो 'छच्छरव्याधिविपययौ । 

इति कञ्मणः पापस्य नाशकल्नेन क्रच्छादयाचरणं व्याधि- 

विपव्ययगशब्देन व्याधिप्रतिमादानच्च वैकल्िकलतेनोक्ञम् । तत्कथं 

प्रनिक्लतिदानश्वलेऽपि पापशान्तये थक क्च्छादयाचरण- 

(१) 1 तनौपधाटि 

(२) 1. च््रव्याधितविषया विप्रथय॑यौविति ° (| 
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भिल्युश्यते। अरत कशचपदस्य पापतच्नन्यरोगरूपकारणकार्व्योभय- 

परत्वात् । 

तथाच स्मरन्ति 

पूव्वैजन्मक्ततं पापं व्याधिरूपिण जायते । 

दति। तैन लच्छ्राटिकं कारणभूलपापरूपकश्वनाश्रोपायः । 

प्रतिक्कतिदान्च काय्यं रोगरूपक्धनाशोपाय इति ष्टो भित्र- 

कालात् समुच्चयः! यस्तु कमविपाकमहाणेवे कच्छरादिकरण- 

मेका कोटिः व्याधिप्रतिक्लतिदानमपरा कोटिरिव्यक्तं तत्र 

वेकल्यिकत्वाभिप्रायेण किन्तु भित्रकाथकारित्ेन खखकार््ये 

नेरपैच्यदशनाय । तथाचान्यत्र तेनेव प्रायधित्तं कत्वा प्रतिकति- 

दानादि काय्येमिलयक्घम् । एततव्वैेमभिग्रेत्य कश्चविपाकसंग्रहे, - 

प्राय्ित्तमक्षत्वातु न कुर्यात् कश किञ्चन । 

^श्रनिस्तोशेमघं नित्यं वधते दिगुणं पुनः ॥ 

अत्र महाणवकारेण प्रथमतः प्रायधित्तं क्त्वा प्रतिकति- 

दानादि कामिति व्याख्यातम्| न चतदुरोगमूलपापभिन्र- 

पापपरं तस्य कर्मविपाकेऽनुपयोगात्। महहापातकव्यतिरिक्ञ- 

पापानां क्ममधिकारविरोधाभावेन तत्रिवत्तेनस्य प्रायथित्तानुप- 

योगात् महापातकिनाच्च कद्मानधिकारादेवास्य तत्परत्वेन 

कैयध्यात्। जग्मान्तरमहापातकिनान्तु तचिद्वासत्वेऽपि यधा 

कम्प्रनधिकारस्तथोक्तं॑प्रायच्ित्तप्रदोपेऽस्माभिः। परिशेषाद् 

१) । अनिसतोय्यमघं °। 
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रोगसूलपापपरमेषेदं वचनमिति। भवर रोगसूलभूतपाप- 

प्रायचित्तं रोगप्रायचित्तच्च पषदुपस्थानपूव्यैकभेव कन्तेव्यम् । 

विख्यातदोषः कुर्व्वीत पषदोऽनुमतं व्रतम् । 

इति यान्नवलकावचनात्। रोगेण तग्भरूलंपापस्य विख्याततवात् । 

न चैवं ग्रहदौस्थोत्पातादावपि पषदुपस्थानप्रसङ्कः पापे निमित्ते 

तत्क्यकामविदहितकग्मणः प्रायशित्ततेन ग्रदौखखादिशमन- 

क््णः पापक्षय'काम्यया विदहितत्वाभावात्। तिलदानादैः 

पापक्षयकामिकत्तव्यत्वेऽपि पापे निमित्त विधानाभावात्। 

पातकोपपातकाटौच तत्रिमित्तक एव प्राय्ित्तविधिः। प्रति- 

क्तिदानादौ च रोगस्य पापालमकत्वाद् रोगनिमित्तकत्वादेव 

पापनिमित्तकत्वम्। [ भ्यहा ] शातातपौयक्विपाक- 

परिभाषायां रोगप्रशमनहैतुप्रायित्तान्येवोपक्रम्य पषदुपस्थान- 

विधानात् पृथगव रोगप्रायचचित्ते पषदुपस्थानं विहितमिति न 

ग्रदौसयाादौ तव््रसङ्गः । भरतणएव रोगनाशकत्वाविशेभेऽपि क 

विपाकोक्त एव रोगप्रायञ्चित्ते पषेदुपस्थानम् । न व्रयम्बकसद्स्- 

नामजपादाविति विबेकः। यच्च सुमन्तुवचन॑ं रागदेषादिलभ्य- 

मानेषु प्रायधिन्तेषु यन्नभवनाध्ययनब्रह्मचयपरो मैक्षाभौ दण्डो 

मेखलो स्वयमेव वत्सरेण महापातकानि तत्परो व्यपोदति 

किरिवषं न ब्राह्मणस्य पतनमिच्छन्याचार्ययाः। भअस्याथैः- यरि 

केनापि निमित्तेन पषड्धयो व्रतं न जानते तदा खयं न्नात्वा व्रतं 

(१) #. कासनया °। 

(२) 1, (07118 {116 [०111011 [1४०#४61नव्. 
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कुर्याद् ब्राह्मणस्य न पतनमस्ि तदैव तदसशषरै ब्राह्मणस्य 

बोध्यम् । तत्र शातातपोयविधिमाब्रानुष्ठानेऽपि 

स्ृतिशास्रविकर्यः स्यादा काहृगपूरणे षति । 

इति न्यायाद् दश्दानाद्करणेऽपि न विरोधः । शातातपः,-- 

दश पञ्चाथ चतुर उपरैश्य दिजान् शचोन् । 

तैषामनुक्नया सव्ये प्रायशिन्तसुपक्रमेत् ॥ 

विधाय वैष्णवं खरां संकल्पं हिज काम्यया । 

धेन दद्याद् दिजेभ्योऽथ दक्षिणा खगक्तितः ॥ 

श्रलङ्कत्य यथाशक्त्या वस्त्रा लङररे दिं जान् । 

याचेत दण्डवव्रतल्ला प्रायचित्तं यथोदितम् ॥ 

तेषाममुन्नया क्त्वा प्राय्ित्तं यधाविधि । 

एनस्तान् परितुच्यथंम चयेद् विधिवद् दिजान् ॥ 

ददयाद् व्रताङ््टानानि तेभ्यः यदासमन्वितः 

गोभूहिरण्यरजततिलवासोष्टतानि च ॥ 

गुडधान्ये च लवणं देयानि अडया ततः । 

प्रायचित्तमुपक्रमेदित्यतः पूव्यं विधाय वेष्णवं ओादमिति सम्बन्धः| 

पदो व्रतं निखित्य वेष्णवं शरां क्रत्वा व्रतसुपक्रभेदित्य्धः । 

सङ्ल्यपदं आाहविगेषणं पिर्डाष्यीदौतिकत्तव्यतानिरासाय । 

दिजानलङ्ुत्य वस्त्रादयैरथ धेनुं दचिणां दद्यादिति सम्बन्ः। 

सखशक्तित इत्यनेन धेनोः साक्षाद् बडभ्यो दानासम्भवात् तन्मूल्यं 

शक्तितो दयादिल्य्धं;। भ्रत्ायं क्रमः। दश पञ्च चतुरो वा 

बराह्मणानुपवेश्य वस्वादयः पूजा । 
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श्रङ्िराः,- 

सचेलं वागयतः स्राल्ा क्तित्रवासा समाहितः । 

तेन सचेलस्रात श्राद्रवासाः पषेदं तिः प्रद्तिणोक्षत्य 

दण्वत् प्रणम्योलयाय न किञ्चिद् तुवन् भात्तिमान् दौनः 

पषेदभिमुख स्ति्ठत् । 

तं दृष्टा पषेदां प्रश्रः । 

किंते काय्यं वदास्माभिः किंवा खगयसे दिज । 

त्वतो ्रूहि तत्सव्पै सत्यं हि गतिराकमनः ॥ 

सत्येन द्योतते राजा सत्येन योतते रवि; ।' 

सत्येन दोतते वङ्किः सव्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् 

भूभुवसखस्तथा सव्व लोकाः सत्ये प्रतिष्ठिताः । 

अस्नाकच्ेव सर्व्वेषां सत्यमेव परं बलम् ॥ 

यदि चेद् वच्यसे सत्यं नियतं प्राष्छयसे शभम् । 

यदा गतोऽस्यसल्येन लं न सिद्धयसि कटहिचित्॥ 

एवमुक्त उपविश्य एतत् पष दुपविषटेभ्यो धैनुमुल्यं निष्कं निष्का 

वा पादं ्पञ्चकार्षापणानि वा तिकाषापणानि वा ददानीति 

दद्यात् । उदयाय पापनिवेदनम्। अरमुकरोगरैतुभूतपापवानस्मि 

| असुकरोगवानस्मि तव्रायित्तोपदेशेन भवन्तो मामनु- 

(१) 1. ^११५ सव्येन ज्ञी द यन्त्यापः सव्येन प्रवते मरत् | 

(२) 1. प्रञ्चकाषापणानौति वा ददानीति दानम्। 

(३) 1. 01115 1116 [0ालण ।1५८1९६्ल्व्. 



नित्याचारप्रदोपः। १४५ 

खष्न्तां ] ततः प्रायथित्िन उक्छारणम् । पषेदां प्रायित्त 

विमशः। 

सर्व्वेषां निधितं यश्च यच्च प्राणान् न पोडयेत् । 

एनसि गुरुणि गुरूणि । लघुनि लघुनोल्येवम् । ततोविधायक- 

वरणम् । एभिर्वस्तकाच्चनफलैसत्वमेतत् पषदुपदिष्टः प्रायचित्त- 

विधायको भवेति1 भवानोति प्रतिवचनम् | ततो विधायक- 

माहय तदग्रे पषंदां प्राय्ित्तस्वरूपकथनम् । ततो विधायकस्य 

प्राय्ित्तिनमाहइय प्रायधित्तकथनम् । 

खण भो स्त्मिदं विप्ैय॑त् तवा दिश्यते व्रतम् । 

तत्ते यत्रेन कत्तव्यमन्यथा तदुत्था भवेत् ॥ 

यच्ान्यदश्भं किचित् छतं यदा करिष्यसि । 

प्रथक् तवेतदेतस्मात् शदियेत्त निषेदितम् ॥ 

यदा ल्या भवेश्चोणे व्रतं शुदिकरं महत् । 

तदा कुय्ाः प्रयलेन शक्तयाप्विप्राभिपूजनम् ॥ 

तदा श्रमुकरोगमूलभूतपापक्तयाधथ मन्वादिभिरसुकप्रायधित्त- 

माम्रातं भ्रसुकरोगक्याथच्चासुकप्रायचित्तमान्नातं १ तदुभयं 

त्रातवासु कपापक्तयपूल्यैकं भरसुकरोगाशमक्तो भवत्विति पषदा 
नििष्टम् । ] तदुभयं क्त्वाऽमुकपापकरयपून्धैकं असुकरोगा- 

क्तो ,भवेति चिः कथनं दयोभिब्रकाले करणे तु श्रमुकपापा- 

(१) 2. 008 (16 एगघ्मा एर्लहललप्. 

(श) 7. भवेतिकथनम् । 

१९ 



१४६ नित्याशारप्रदोपः। 

खुक्तो भव । असुकरोगा मुक्तो भवेति वाच्यम् । ततः प्राय्ित्त- 

खरूपं न्नातल्रा स्नात्वा श्राद्रवस्तं विद्दाय शुक्ञमाल्यवस्धरः 

खस्ति वाच्य प्रायधित्तसंकल्पं कुर्य्यात् । ततो वेष्णवश्राहम् । 

एतानि भोज्यानि चतुःपरिमितानि विष्णवे नमः । एतग्रतिष्ठाघें 

दक्षिणां ददानोति दक्षिणादानम् । यथाशास्वं रोगमूलभूतपाप- 

प्रायञ्चित्तम्। ततो रोगप्रायश्चित्तच्च क्रत्वा तस्मित्रेव दिने 

समाप्तौ तानेव ब्राह्मणानुपवेष्य [ 'गन्धवस्वादयः पूव्वेवत् |] पूजा । 

ततस्तेभ्यो त्रताङ्दानम्। एतत्यषदुपविष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्य 

एतानि गोभूतिलददिरणखयाज्यवासोधान्यगुडरौप्यलवणानि ददे 

दत्युत्सज्य दानम् । गोटानमन्वः,- 

गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुरंग । 

यस्मात् तस्माच्छ्वं मे स्यादिह लोके परत्र च ॥ 

भुदानमन्वः,-- 

सन्पैभ्रूताखया भूमि वराहेण समुद्धता । 

श्रनन्तशस्यफलदा अतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ 

तिलदानमन्वः,-- 

मदषं गौ सम्भृता; कश्यपस्य तिलाः स्मृताः । 

तस्मात् तेषां प्रदानेन मम पापं व्यपोहतु ॥ 

दिरण्यदानमन्वः,- 

(१) ?. 01115 पा [नाम ०८५८।६८६८त्. 



निव्याचारप्रदोपः। १४७ 

हिरण्यगभगभेस्थं हेम वोजं विभावसोः । 

अ्रनन्तपुष्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 

राज्यदानमन्तरः,- 

कामधेनोः समुद्भूतं सव्वक्रतुषु संस्थितम् । 

टेवानामाज्यमाह्ारमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

वसरदानमन्तः,-- 

शरणं सव्वेलो कानां लञ्नाया रक्षणं परम् । 

सुवेशकारि वस्र तमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

धान्यदानमन्वः,- 

सब्वेदेवमयं धान्यं सर्व्वोत्यत्तिकरं महत् । 

प्राणिनां जोवनोपायमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

गुडदानमन्ः,- 

यथा दषेषु विश्वात्मा प्रवर जनादेनः। 

सामवेदसत वेदानां महादेवस्तु योगिनाम् ॥ 

प्रणवः सव्वमन्ताणां नारौशां पाव्मैतो यथा । 

तथा रसानां प्रवरः सदैवेषु रसो मतः ॥ 

मम तस्मात् परां शान्तिं ददख गुड सव्दा ॥ 

रजतदानमन्तः,- 

प्रोतियेतः पिवुष्णच्च विष्णुशङ्रयोः सदा 1 

शिवनेतोद्भवं रौप्यमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

(१) 1, प्रवत्तेश्च ०। 



१४८ मित्थाचारप्रदोपः। 

लवणशदानमन्तः,-- 

यस्मादव्ररसाः स्वे नोत्कटा लवणं विना । 

शम्भोः प्रोतिकरं नित्यमतः शान्तिं प्रयच्छ भे ॥ 

ततः, - 

सन्तुष्टा ब्राह्मणा ब्रुयुरच्छदरं व्रतच्ारिणे । 

अच्छद्रवाक्यं यथा,- 

व्रतच्छिद्रं तपज्छिद्रं यच्छिद्रं यक्षकश्मणि। 

सव्व भवतु तेऽच्छद्रं यस्येच्छन्ति तव दिजाः ॥ 

सम्पत्रमिति यद्वाक्यं वदन्ति सितिदेवताः । 

प्रणम्य शिरसा धाय्येमग्निष्टोमफलं लभेत् ॥ 

भोजयित्वा दिजान् शक्तया सुच्लोत स बन्धुभिः । 

अत्र रोगम्रूलभरूतपापप्रायचित्तमावश्यकम् । 'रोगक्तयाधं कमम 

विपाकोक्तप्राय्ित्तासामर्थ्येऽपि च्ाम्बकजपादिनाऽपि रोगक्षयः 

कायः। कालान्तरे रोग््याथप्रायश्चित्तकरणे पथक् पषदुप- 

स्थानं काय्यमिति विवेकः। भ्र्र च रोगक्तयाथं शातातपोये 

जपेः सुराचनेदीनेरहोमेस्तेषां शमो भवेत् । 

दत्यभिघानात् 

वेदमेव जपेत्रित्यं यथाकालमतन्द्रितः । 

इति सामान्यतः कत्तव्यजपमातोहेशेन वेदस्य मानवेऽभिधानात् । 

श्राखलायने च 

न न ̂ म भा 0 य् कमन ककः 

(१) 1. रोमच्चयाय ऽ | (>) {?. छयप्रायञित्त ०। 



निया चारप्रटोपः। १४९ 

वेदाध्यायो सदैव स्यादपापमा सत्यवाक् एचिः। 

यं यं कामयते कामं तं तं वेदेन साधयेत् ॥ 

दूति सरव्वीधेत्वस्य कथनात् रोगशा वेदपारायणं कायम् । 
तथा तश्भूलपापक्षयाथेश्च । तथाश्वलायने पारायणेन पापच्चयः 

सखय्येते । एकन पूतत्वं हाभ्यामकृतास्मोक्षः । विभिः पातकेभ्यः । 

चतुभिः शूदराव्रभोजनात्। पञ्चभिरयाज्ययाजनात्। अग्राद- 

ग्रहणात् षड्भिः । सुवणंस्तेयात् पतितसम्प्रयोगात् सप्तभिः । 

गुरुतल्यगमनादष्टभिः। सुरापानाव्रवभिः। दशभिरय्रोतिय- 

शूद्रयाजनात्। रएक्रादशभि त्रौद्मणडननात्। हादशभिः पून्वै- 

जग्मेहजग्म क्तेः सेः पापेः प्रमुच्यते । तथाच मनुः 

रण्ये नियतो जघा तिव बैदस्य संहिताम् । 

सुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोब्राह्मणस्य च ॥ 

द्ति। तेन गुरुपापे चेद् वेदपारायणस्य नाशकत्वं लघुपापे 

सुतरामिति रोगमूलपापक्षयाथमपि तत्काबम्। तदु विधिः। 

बौोधायनः- 

तों देवालये गेहे प्रशस्ते सुपरिष्कते । 

कलशं सुरतं तत्र सुनिखिक्तं विभूषितम् ॥ 

पुष्यपल्लवमालाभिषन्दनेः कुङ्कुमादिभिः । 

सृत्तिकायवसग्िखं वेदविद् विन्यसेत् ततः ॥ 

(१) 7. द्याद् यदाय सक्च, । 



१५० जित्याचारप्रटोपः। 

पञ्चाशदिः कुशे: कार्य्यो ब्रह्मा पञ्चमुखः सितः । 

"स्थापितः ख्रापितः डुम्भ चतुव हशतुर्मुखः ॥ 

वससजान्वाक्षतिं देवमदैभागेः कुशे: क्षतम् । 

ब्रह्मोपधाने दत्वा तं ततः खसत्ययनं पठेत् ॥ 

प्रतिष्ठां कारयेत् पश्चात् पुजाद्रव्यमघोच्ते । 

यज्नोपवोतनेबेयवस्तरचन्दनङु्मेः ॥ 

सधूपदोपताग्बूलैरक्तेख पितामहम् । 

ब्रह्मयन्नानमिति वा गायत्रा वा प्रपूजयेत् ॥ 

उपाध्यायच्च सम्पूज्य यथापाठं पठेत् ततः । 

तथा स्थर्िलं परिकल्पयिललाम्निमुपसमाधाय परिस्तोर््याज्येन 

देवताभ्यो जुहोति श्रम्नये। सोमाय। इन्द्राय। विश्वेभ्यो 

देषेभ्यः। ऋषिभ्यः । ऋगा: । यलुभ्थ; । सामभ्यः । याये । 

मेधायै । ग्प्रतनायै। वारणायै। धिवै। भिये। सावितैा। 

सवितरे। प्रजापतये काण्डषये। सोमाय कार्डषंये । 

श्रग्नये। विखेभ्योदेवेभ्यः। कार्डमिभ्यः.। संहिताभ्यः। 

उपनिषद्भ्यः । हव्यवाहाय । विश्वेभ्यः । वारणेभ्यः। श्रनुमल्ये । 

खिष्टिक्षते। प्रथक् स्राहाकारेण दला व्यादृतिभिख पुनः परि 

सिश्चति। समाप्तौ चेतद् यजुषा तपयति। णएवमम्बेदस्य 

काण्डष्यादिवजमाखिष्टक्तत् । तेषां साने शतचिर्भ्यो मध्यमेभ्यख 

(१) ?. क्नापितः ख्यापितः कुम्भे ०। 

(२) 1. शंन्नाये चरिवे सावित्रैवर। 



नित्थाचारप्रहोपः। १५१ 

ग्ट्मदाय विश्वमित्राय देवायाग्नये भरदाजाय जामदम्नये 

गोतमाय वशिष्ठाय प्रागाेभ्यः श्रुद्रसूक्ेभ्यो महासूक्गभ्यो महा- 

नामोभ्य दति । ततो षैदादिमारभ्य सन्ततमपौयीतेत्याद भगवान् 

बौधायनः) उक्तस्थाने शभदिनेऽमुककामो बेदपारायणमहं 

करिष्य इति सङ्कल्या सथण्िलेऽग्निसुपसमाधाय ततः पूर्वे यथोक्ष- 

कलशे पञ्चविंशतिकुशकं लि तवत्सजान्वाक्लतिदेवो परि पश्चा शत्कु श- 

निमितं ब्रह्माणं दशभिरदशभिः कुशैः प्रतिदिज्ञु क्तमुखाकारय्रय्ि- 

मुपरि दशङ्शेः कुश ग्र्िं ब्रह्माणं स्थापयिता खापयित्वा ब्रह्मन् 

सुप्रतिष्ठितो भवेति प्रतिष्ठाप्य यथोक्लोपचारेः पूजा । तत्र उपा- 

ध्यायपूजा । ततो ग्धद्योक्तविधिना ब्रद्मोपवेशनादयान्यभागान्तं 

कल्ला श्राज्यनाग्नये खाहेत्यादिभिर्होमः। ऋम्बेदपारायणे 

खिष्टक्ततः पूव्मकाण्ड्यादि लोपयित्वा तत्खाने शतर्चिभ्यं इत्यादि 

होमः। होमसमापतौ होमसम्बन्धिनीं देवतां जलेन तपेयति । 

व्याहृतोभ्यञ्च तपयति । बूरदेवां स्तपयामि । भुवोदेवांस्तपयामि । 

भूर्भुवः खद वांस्तपयामि। ततो वेदादिमारभ्य सतताध्ययन- 

समाप्तौ नान्तरा व्याहरणम् । नान्तरा विरामः । भन्तराविरमे 

प्राणायामत्रयम् | प्रणवपून्वं पुनरार्ः। समाप्तौ भूरादिभि- 

स्तपणम्। गुर यथाशक्ति दक्तिणा ब्राह्मणभोजनच्च। अतच 

"भोजनानन्तरं न पठनम् । इल्यमेवायुतहोमादौ पारायणम् । 

अन्त्यारायरे विरेषः। ग्रामात् प्राच्ासुटोच्यां वा दिणश्युप- 

(१) 1. भोजनाद्हंः न पठनम् | 
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क्रमः। श्राषैदसमापेरभोजनम । भशक्तौ जलं दुग्धं फलं हविष्यं 

वा किञ्चिद् भोज्यम् । भोजनानन्तरमपि पनः पाठः) नाग्तरा 

विरामः। न लोकिकवाक्योज्चारणम् | भरन्तराविरामे प्राणा- 

यामवयं ज्ञता प्रणवपूव्यैमारण्नः। सन््याहये महानिशायां 

संग्राभेऽरण्येदष्टौ च न पाठः। भन्दा नित्यकममक्षालपरि- 

हारेण सव्वेदा पाठः । भ्रादौ ब्राह्मणमन्ते च । गुरवे दकिणा । 

पूत्मैवद्रद्मपूजादाज्यभागान्ते। श्रमनये सोमाय इन्द्राय प्रजा 

पतये दरषटसखतये विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणि ऋषिभ्यो ऋग्भ्यो 

यजभ्यः सामभ्यः खाये मेधायै प्रन्नाये धारणाये सदसस्पतये थिये 

हवये सावित्र सवित्रे प्रजापतये काण्डषये सोमाय कार्ड- 

षये भ्रगनये कार्डषये विश्वेभ्यो देवेभ्यः संहिताभ्यो देवताभ्यः । 

उपनिषदुभ्यो देवताभ्यः । वारणोभ्यो टरेवताभ्यः। इव्यवादहाय । 

विश्वभ्योदेषेभ्यः। नुमतये । खिष्टक्षमे। पथक् खाहाकारेण 

डोमः। ऋम्बेदिना कार्डर्थादिप्राकखिषटकत्स्थाने शतविर्भ्या 

मध्यमेभ्यः खव्समदाय विश्वामित्राय वामदेवाय अरतये भरदाजाय 

जामदग्नये गौतमाय वशिष्टाय प्रागायेभ्यः पावनोभ्यः क्ुद्रसुक्तभ्यः 

मष्ासूक्ञेभ्यः महानामोभ्य्। होमसमाप्तौ भूरादिभिः पूव्ववत् 

तपरं श्रन्याटोनां होमदेवतानाम् । ततो बेदमारभ्य समापनम् । 

शन्ते पूव्वेवत् त्पणम् | ब्राह्मणभोजनं दक्तिणादानश्च । भस्यैव 

ूर्व्वोक्तानि फलानि । 

इत्याखलायनोक्ञान्रत्-पारायणविधिः । 
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अथ सतव्वरोगनाशाय चोषशान्तिः । 

यद्यपोयं प्रतिक्षतिदानाङ्गत्वेन विहिता तथापि "सब्बदेशोय- 

विशिष्टशिष्टाचारात् एक् क्रियते । रातौ च । अमुकरोगशान्तये 

आशखलायनोक्रघोषथान्तिकश्च कु्ववीयेति। ततो वरणम् । 

हतो जपति ऋष्यादिस्मरणपूव्यैकम् । आनो भद्रा इति दशचें 

सूक्तं श्रदितिजातमादितिजनिल्रमिव्यन्तम्। अरस्य गौतमो राहइगण 

ऋषिः विश्वदेवा देवता आरादयाः पच्च सप्तमौ च जगत्यः षष्ठो 

विराट् शेषाख्िष्टुभः। सखस्तिनो मिमोताम् इति पञ्चचस्तत्- 

परिशिष्ट ऋग्दयेन सप्तचः अभयं नो इत्यन्ता; । अस्यातेय ऋषिः 

तिखच्िष्टभः द अनुष्टुभो पुन्दतिष्टभौ विश्वेदेवा देवताः । 

शन्न इनद्रागनोति पञ्चदशचं सं युयं पातः सखस्तिभिः सदा नः 

इत्यन्तम् । वशिष्ठ ऋषिः विष्टुपृद्रन्दः विश्वेदेवा देवताः । रक्तो ण- 

भित्यादिपञ्चदणचं सूक्तं बलं चित्तच् वोय(?)मित्यन्तम्। अङ्किरसो 

वायु ऋषिः तिष्टुपद्न्दः चतुष्यनुष्टुप् ्रग्नि्देवता। आशः शिशानो 

इति तयोदशचं सूक्तं अनार्या यथासथ इत्यन्तम् । रेन्द्रोऽप्रतिरथ 

ऋषिः विष्टुपद्न्दः चतुधों वा इति(?) अन्त्यानुष्टप् इन्द्रो देवता । 

सुञ्धामोत्येतत् पञ्चच सत सव्वेमायुख तऽविदमित्यन्तम् । प्राजापत्यो 

यच्छनागनक्छषिः तिष्टुपछन्दः न्यानुष्टुप् दन्दो देवता । श्रसुष्य 

लो दानमिति व्च सूक्तं युवन्तिव(१)द शच इत्यन्तम् । अरिष्टनेमि- 

(१) 1. सब्पदेधीयाविगौतशिष्टाचारात् °। 

(२) 1. अनयं नोऽस्तु इत्यन्तः । 

२० 
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तात्तऋषिः तिष्टपह्न्दः तार्चौदिवता । स्वेषां णान्तिपाठे विनि- 

योगः । इति स्मृला यथाक्रमं सपसूक्ानां 'तिःसप्तति-ऋचा पाठ; । 

अन्ते च संहितावसाने ऋग्दयपाठः तच्छं योराष्ठणोमहहे । गातुं 
यक्नाय । गातुं यन्नपतये । देवो खस्तिरसु नः । खस्तिमनुषेभ्यः । 
ऊडकं जिगातु मेषजम् । यत्रो श्रतु हिपदटे। शं चतुष्पटै। ततः 

परिधानोयां तिः पठेत् । ॐ नमो ब्रह्मणे नमोऽग्नये नमः एथिव्ये 

नम ओओषधोभ्यो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे नमो 

महते करोमि भद्रत्रो श्रपि वाचस्पतये नमः| शन्तिः शान्तिः 

शान्तिः । समाप्तौ यथाशक्ति दच्िणादानम् । 

दत्याश्वलायनोयघोषशणन्तिः । 

अरघ तैत्तिरीयाणां घोषणशान्तिः। 

परमेष्टो ऋषिः श्राद्या षट्पदा जगतो दितोया गायकौ 

इन्द्राय वा स्वस्तोति दे यजुषो । अवात वाहि दे अनुष्टभौ । 

यदतो वात पञ्चपदापंक्तिः। आवात श्रावालिति इ गायत्री । 

भूः प्रपद्यदूति अन्तरित इति प्राणापानाविति तौणि यजुषि । 

दयुभिरक्गभिरिति विष्टुप् । कयान्िव्र इति तिखो गायत्राः । वयः 

सुपणा इति विषटेप् । शन्रोदेवीरिति हे गायत्री । सुमित्रिया न 

इति दुभिचिया इति ई यजुषो । रापो दिष्ेति तिस्रो गायत्यः। 

(१) रकीज्ञताभिष्टं ग्भिनयं संख्या संवदति | बतिसं। 
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ण्थिवो शान्तेति अन्तरित शान्तिरिति यीः भाग्तेति एथिवौ 

शान्तिरिति तयाहं शान्ति इह योधति षट् यजूषि । तदायु- 

खत्यनुष्टुप् । तचः, इन्द्रियाय इति पश्चदशादिपंक्तिखतुष्यदा । 

ब्रह्मणथोभयस्य तियेज्ुरादिका %) मा मोदोषीरिति दे एकपदा 

गायतो । भेधामनोषेति यजुः । अभिर्मीभिरित्यनुष्टुप् ब्रह्मभ् 

ज्य्टमिति यज्ञुः। विश्वेदेवा देवताः णान्तिपाठे विनियोगः । 

येष ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

इति तेत्तिरोयाणां चोषशन्तिः । 

"अध महासौरशान्ति; । 

“^श्रारोग्ं भास्करादि च्छत्” “्रादित्यस्य सदा पूजन" मित्यादि 

वचनमेव तत्प्रमाणम् । तन्मन्तोपस्थानस्यापि पूजात्वादेव कचित् 

य॒ एतेन सूग्यमदहरहरुपतिष्ठन्ति तत्रायुन्त॒आरोग्यवन्तो 

भवन्ति सब्मैकाम्या भवन्ति सू्थसायुज्यं गच्छन्तोति स्मय्यते। 

शातातपौये च जपैः सुराचनेरित्यादिना जपस्य रोगक्तयरेतुतव- 

नोक्तत्वात्। उदुत्यं जातवेदसमिति त्रयोदशं सन्तं इल्लां 

ददिषतेरथ(१)मित्यन्तं प्रस्कन्र ऋषिः गायचोच्छन्दः श्रना तिखो- 

ऽनुष्टभः । विचरं देवानामिति षडे सूक्तं ्रदितिः शिचुः एथिवो- 

(१) उडतः ऋचोऽखिन् महासौरशान्तिप्रकरणे वलं भ्वमसदुलत्वात् 

शोधनानष्टी दति यथायथं रक्तिताः। इतिष। 

(२) 7. इङ्खाम्नमोऽरहं ° ८) । 
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रतयौ(?) रित्यन्तं श्राङ्किरसः कुत ऋषिः अगष्टुप् छन्दः । इन्द- 

मिन्द्रावरुणमिति(?) वचं थिव विधन्त(?) इत्यन्तं चतुकऋचो दोध॑- 

तमा ऋषिः विष्टु छन्दः । हंसः शएचिषदित्यस्य गौतमपुत्ो वामदेव 

ऋषिः जगतोच्छन्दः । यद्यदसूर्व्ये(?)त्यस्य भित ऋषिः अनुष्टुप् 

छन्दः शत्यस्य सू इति वृचं "कासचष्टं रयस्तेना(१) इत्यन्तं मेता- 

वरुणोवश्िष्ठ ऋषिः विराट् छन्दः । उद्यव्येति च तिखोऽदचे्च 

विराट् छन्दः । उदित्यदशित(?मिति तिखः मैचावरुणो वगिष्ठ 

ऋषिः दशंत(१)मिति हतौ शान्तोशान्त(?)दति सतोषठहतो 

तचक्तु(?) रित्य श्णिक् '्वणमहां (?) इति व्रहतौ षटसूय्यं (?) इति 

सतोदतो गुपुचोजमदग्नि ऋषिः नमो मिचरस्येति दादशचं सूता 

स्ये पु्रोऽभिहिततपा ऋषिः जगतीच्छन्दः शताभवेति (?) विष्टप् 

सूर्यो नो दिवस्मालिति पञ्चच सूक्तं सूयय पु्ोऽभिदिततमा षिः 

जगतोच्छन्दः विश्वाडिति चुग्चं सलं सुग्यपुचोऽभिहिततमा 

ऋषिः श्रास्तारपंक्तिः आयङ्गौरिति वुपचं खतं सपमंन्ना कषिः 

गायत्रौच्छन्दः। सव्व सूर्ययोटेवता इति महासीरमन्ताः 

सौर्खयोपस्थाने विनियुक्ञाः। महाभारते सदखनामाधिकार-- 

रोगात्तौ सुते रोगाद् वदो सुच्यत बन्धनात् । 

विष्णुधग्ं खोटाल्भ्य उवाच,- 

भगवन् प्राणिनः सव्वं ज्वररोगादयुपद्रवेः । 

दुष्टग्रहोपघानेख सव्यैकालसुपटुताः ॥ 

(१?) 1. कामं प्रूषं (!)। 

(र) 1. व्रजमा ।!) | 
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श्रभिचारिकक्त्याभिः स्पश्ररोगेख दारणः । 

सदा संपोच्यमानास्तु तिष्ठन्ति सुनिसत्तम ॥ 

केन कममविपाकेन विषरोगाद्युपद्रवाः। 

न भवन्ति णां तग्र यथावद् वक्लमसंसि ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

व्रतोपवासैरये विष्णर्नान्यजब्नि तोषितः। 
तै नरा सुनिशुदूल ्रहरोगादिभागिनः ॥ 

यै न तग्रवणं चित्तं सव्भदैव नरः कतम् । 

विषज्चर ग्रहाणां ते मनुष्या दाल्भ्य भागिनः॥ 

श्रारोग्यं परमासडिं मनसा यद्यदिच्छति) 

तत्तदाप्रोत्यसन्दिग्धं परच्राच्युलतोषक्षत् ॥ 

नाधोन् प्राप्रोति न व्याधीन् न विषग्रहवद्चनम् । 

क्रत्यास्पश्रभवं वापि तोषिते मधुसूदने। 

सर्ववे दुष्टाः समास्तस्य सौम्यास्तस्य सदा ग्रहाः । 

देवानामप्यष्ठष्योऽसौ यस्य तुष्टो जनादन: ॥ 

यः समः सव्वैभ्चूतेषु यथात्मनि तथा परे । 

उपतासादिना येन तोषितो मधुसदनः॥ 

तोषिते तत्र जायन्ते नराः पूणमनोरथाः । 

श्ररोगाः सुखिनो भोगान् भोक्तारो सुनिसत्तम ॥ 

न तेषां शत्रवो नैव स्प्रशंरोगाभितचारिकम् । 

ग्रहरोगादिकं वापि पापकम न जायते॥ 
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अनव्याहतानि क्षष्णस्य चक्रादोन्यायुधानि तम् । 

रक्षन्ति सकलापड्यो येन विष्णुरुपासितः ॥ 

| दाल्भ्य उवाच । 

अनाराधितगोविन्दाये नरा दुःखभागिनः। 

तेषां दुःखाभिभूतानां यत्कत्तव्यं दयालुभिः ॥ 

पश्यङ्धिः सव्वैभूतस्थं वासुदेवं महामुने । 

समटदृशटिभिरा सोनेस्तन्मम ब्रूहि शेषतः ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 

ग््डोत्वा तु सम्रूलाग्रान् कुशान् शुचां रोगिणः । 

मज्जयेत् सव्गात्ाणि कुशागैर्टाल्भ्य शान्तिक्तत् ॥ 

रोगग्रहविषात्तौनां कु्व्यत् शन्तिमिमां एभाम् । 

विष्णुभक्तो विशेषेण शचिस्तद्रतमानसः ॥ 

ध्यात्वा श्रूत्वा शचिविष्णोना मान्यङ्गषु विन्यसेत् । 

पूव्वं नारायणः पातु वारिजाक्तस्तु दस्िणे ॥ 

प्रदयुखरः पिमे पातु वास्ुदेवस्तथोत्तरे । 

रेणान्यां रच्तको विष्णुराग्नेग्यान्तु जनान ॥ 

नेकऋेत्यां पद्मनाभस्तु वायव्यां मधुसूदनः । 

ऊद गोवद्नो देवो घरण्यान्तु जनाहनः ॥ 

एताभ्यो दशदि ग्भ्यसु सव्वैतः पातु केशवः । 

अङन्छाग्रे च गोविन्दस्तञ्जन्या्च "गदाधरः ॥ 

(१?) 7. मद्ोधरः| 



नित्या्ारप्रदोपः। १५९ 

मध्यमायां हषोकेशोऽनाभिकायां विविक्रमः। 

कनिष्ठायां न्यसेद् विष्णं करमध्ये च वामनम् ॥ 

शिखायां केशवं न्यस्य म्द नारायणं न्यसेत् । 

माधवश्च ललाटे तु गोविन्दन्तु श्वो स्मृतम् ॥ 

चश्लुमेध्ये न्यसत् क्ष्णं खवणे मधुसद नम् । 

जिविक्रमं कपोलयोवमनं कणंम्ूलयोः ॥ 

दामोदरं टन्तपंक्तौ वरां चिवुके तथा । 

जिन्वायां वासुदेवन्तु तलकस्थितं गरुडष्वजम् ॥ 

इषो केशं चो तरो पद्मनाभं तथाधरे । 

वेकुण्ठं क गढमध्ये तु अनन्तं नासिकोपरि ॥ 

दचिणे तु भुजे विप्र विन्यसेत् पुरुषोत्तमम् | 

वामे मुज मडायोगं राघवं हृदि विन्यसेत् । 

पौतलवासं सव्वतनौ इरि नाभ्यान्तु विन्यसेत् । 

करे तु दक्षिणे विप्र ततः सङ्कषणं न्यसेत् ॥ 

वाभे रिपुद्रं विद्यात् कटिमध्ये जनादहंनम् । 

णृ सितिधरं विद्यात् अच्यतं स्कन्धयोदेयोः ॥ 

वक्षःस्थले माघवन्तु कल्योर्योगशायिनम् । 

स्वयम्भवं भेदरमध्ये ऊर्व्वोचव गदाधरम् ॥ 

चक्रायुधं जानुमध्ये जङ्योरच्युतं तथा । 

गुलफयो नरसिंहन्तु पादपोठे मितोजसम् ॥ 

अङ्ल्यां खरोधरं न्यस्य पङ्जाक्तच्च सन्धिषु । 

रोमकूपे गुडाकेशं क्ष्णं रक्ताख्िमज्जसु ॥ 



१६० नित्याचारप्रदोपः। 

नखेषु माधवश्चैव न्यसेत् पादतलेऽब्युतम् । 

एवं न्यासविधिं कत्वा यत् काय्य खृणुत हिजाः ॥ 

रेष्णवेन तु कर्सव्या सर्नमसिद्धप्रदायिनी । 

पूजाकाले च देवस्य ख्रानकाले तधैवच ॥ 

होमारग्मे च कत्तव्यं वरिसन्यासु च नित्यशः । 

श्रभयं सव्वेभूतेम्यो विष्णुलो कञ्च गच्छति ॥ 

ॐनमः परमार्थायेत्यायपामाजनमन्तस्य पुलस्त्य ऋषिः 

भ्रनु्टप् 
केशान्त 

उवाच | 

छन्दः नरसिंहो देवता इरासुकस्येति वोजं तप्तहाटक 

इति कोलकं श्रभोष्टसिदौ विनियोगः। पुलस्त्य 

ॐनमः परमाथौय पुरुषाय महामन । 

श्ररूपवदहरूपाय व्यापिने परमामनं ॥ 

निष्कल्मषाय शुद्धाय ध्यानयोगरताय च। 

नमस्छत्य तु वच्यामि यत्तत् सिदधयन्तमेवच ॥ 
> 

विविक्रमाय रामाय वेकुण्ठाय नराय च। 

नमस्त प्रवच्यामि यत् तत् सिद्धयन्तमेवच ॥ 

वराह नरसिंहेश वामनेश तिविक्रम । 

हयग्रोवेश सर्ववे हषोकेश हराशुभम् 
> © > 

्रपराजित चक्राद्यश्चतुभिः परमायुषः । 

श्रखर्डितानुभावेस्त्वं सव्वैदुष्टहरो भव ॥ 

हरामुकस्य दुरितं दुष्कलं दुरुपोषितम् । 

सत्युबन्धाभिरदितं दुरिष्टस्य च यत् फलम्॥ 



्नित्याचारप्रदोपः। १६१ 

ष्परापध्यानराद्ित्यं प्रत्यत परिचारिकम् । (१) 

परस्मशमहारोगप्रयोगं जरयाजर ॥ 

ॐनमो वासुदेवाय नमः क्ष्णाय खद्धिने। 

नमः पुष्करनेचाय केशवायादिचक्रिणे ॥ 

नमः कमन्किच्रल्कपो तनिमरत्लवाससे । 

मद्ःदइवरिपुस्कन्धण्ष्ठचक्राय चक्रिणे ॥ 

दं्रोदतक्िति्ते वयोमूरत्तिमते नमः । 

महयायन्नवरादहाय शेषभोगोरूशायिने ॥ 

तक्षहाटककेयान्त उ्वन्तत्प्रावकलो चन । 

वज्ाधिकनखस्पश दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते॥ 

कश्यपाय दिहस्ताय ऋगयजुःसामरूपिके । 

तुभ्यं वामनरूपाय क्रमत गां नमो नमः॥ 

वरादहररषदुष्टानि सव्वैपापद्राणगि वं । (र) 

मदे मद महादं मदे मद् च तत् फलम् ॥ 

नरसिंह करालास्य दन्तप्रास्ामलोज्वल । 

सुक्तिमुक्तिनिदानेन दुष्टान् न्यस्यात्तिनाशन ५ 

ऋग्-यज्ः-सामगभभि वा म्भिवीमनरूप्टक् । 

प्रशमं सव्धदुष्टानि नमनस्य (₹) जनादन ॥ 

रेकाह्दिकं द्राहिकं च तथा तिदिवसज्वरम् । 

चातुरधिकं तथात्य ग्रं तथेकसन्ततज्वरम् ॥ 

(१) 1. परापध्यानसह्ितेः प्रल्युक्ती गभचारिकम् | (?) 

२१ 



१६९ सित्याष्वारप्रदोपः | 

दोषों सत्रिपातोलं तथेव चान्तकं ज्वरम् । 

शमं नया गोविन्द् छिच्ि छिन्ध्यस्य वेदनाम् ॥ 

नेवद्ःखं शिरोदुःखं दुःखख्ोदरसम्भवम् । 

अन्तःष्वासं वहिः श्वासं परितापं सवेपथुम् ॥ 

गुदघ्राणाङ्ध्रिरोगांख कुष्ठरोगं तथा त्यम् । 

कामलादौन् तथा रोगान् प्रमां खापि दार्णान् # 

ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तससुद्वाः। 

कफोद्धबाख ये केचिद् ये चान्ये सात्रिपातिकाः॥ 

अधातवखये रोगा लृताविस्फोरकादयः। 

ते सव्वं प्रलयं यान्तु वासुदटेवापमाःजिताः ॥ 

विलयं यान्तु ते सव्वं विष्णोरुचारसेन तु । 

षयं गच्छन्तु चाशेषास्ते चक्राभिहता इरेः ॥ 

अचुतानन्तगोविन्दनामोचारणभेषजात् । 

नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥ 

ख्यावरं जङ्गमं वापि क्लत्िमं वापि यद् विषम् । 

दन्तोद्भवं नखोदट्भूतं अआकाशप्रभवं विषम् ॥ 

लूतादिप्रभवं यच्च विषमत्यन्तदुःखदम् । 

शमं नयतु तव्सन्वं कौत्तितोऽस्य जनाद नः ॥ 

ग्रहान् प्रेतग्रहं चैव तथावे डाकिनौ ग्रहान् | 

बेतालांख पिशाचांख गन्धर्व्वान् यल्लराक्तसान् ॥ 

अद्कनोपूतनादयां ख तधा बेनायकान् ग्रहान् । 

मुखमण्डां तधा क्रूरां रेवतो हष्टरेवतोम् ॥ 



जित्याचारप्रदोपः। १६९ 

चछदकाख्यां स्तथा चोग्रांस्तथा माग्रानपि । 

तालस्य विष्णोखरितं हन्तु बालग्रहानिमान् ॥ 

वानां ये ग्रहाः केचिद् ये च बालग्रहाः कचित् । 

नरसिंहस्य ये दघ्या दग्धा ये वापि यौवने ॥ 

सटाकरालवदनो नरसिंहो महाबलः । 

ग्रहानणेषात्रिःगेषान् करोतु जगतः पतिः ॥ 

नरसिंह महासिंह ज्वलमानोज्वलानन । 

यहानशेषान् सर्व्वेश खाद श्वपदाग्निलो चन ॥ 

येरोगाये महोत्पाता यद्विषं ये महाग्रहाः । 

यानिच ग्रहृभ्रूतानि ग्रहपोड़ाश्च ददरुणपः ॥ 

शस्रत्ततेषु ये दोषा ज्जालागदेभकादयः । 

तानि सन्पाणि सन्पामन् परमान् जनादन ॥ 

अमो घकोोत्तं सव्वामन् नित्याखर्डितशासन । 

कच्चिद् रूपं समास्थाय वासुदेवास्य नाशय ॥ 

सिघ्ठा सुटशनं चक्रं ज्वालामालातिभोषणम् । 

सव्यैदुष्टोपशमनं कुरू देववराचुत ४ 

सुद्भन महाज्वाल छिन्धि छिन्धि महारव । 

सब्बदु्टानि रत्तांसि क्षयं यान्तु विभौषिताः ॥ 

प्राचां प्रतोच्ां दिशिच द्तिणोत्तरतस्तथा) 

रक्तां करोतु सर्व्वाा नरसिंहः स्रगजितेः ॥ 

भुव्यन्तरोक्ते च तथा पाश्वंतः प्र्ठतोऽग्रतः । 

रक्तां करोतु भगवान् बहुरूपो जनादन: ॥ 



१६४ नित्याखारप्रटोपः। 

यथा विष्णु जगत् सव्यं सदेवासुरमानुषम् । 

तेन सत्येन दुष्टानि शममस्य व्रजन्तु वे ॥ 

यथा विष्णौ स्मृते सद्यः स्तयं याति पातकम् । 

सत्येन तेन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु ॥ 

परमात्मा यथा विष्णु वंटान्तेष्वभिधोयत। 

तेन सल्येन सकलं दु्टमरय प्रशाम्यतु ॥ 

यथा यज्ञेश्वरो विष्णु्वेदान्तेष्वभिधो यते । 

तेन सत्येन सकलं यन्मयोक्तं तथाऽस्तु तत् ॥ 

शान्तिरस्तु शिवच्ास्तु प्रणश्यत्वसुखच् यत् 

वासुदेवशरोरोयेः कुप्रोनिम१जितं मया ॥ 

अपामाजितमोविन्दो नरोनारायणस्तथा 

तवास्तु सव्वदुःखानां प्रण्मो वचनादरेः ॥ 

शान्तिं समस्तरोगास्ते ग्रहाः सव्वं विषाणि च। 

भ्रूतानि च प्रयान्त्वाश संस्तुते मधुसदटने ॥ 

एतत् समस्तरागेषु भ्रूलग्रहभयेषु च । 

अपामाजनकं शस्तं विष्णनामाभिमन्तितम् ॥ 

एते कुशा विष्णुगशरोरसम्भवा 

जनाद् नोऽनहं(यं) स्वयमेव चाग्रतः । 

हतं मया दुषटमशेषमस्य च 

स्वस्थो भवत्वष यथा. वचो इरेः ॥ 

श्न्तिरस्तु शिवञ्चास्तु दुष्टमस्य प्रणाम्यतु। 

यदस्य दुरितं किच्ित् तत्तिप्तं लवणाणंकै ॥ 
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खाख्यमस्य सरैवासतु हषीकेशस्य की त्नात् । 

यत एवागतं पापं तत्रेव पथि गच्छतु ॥ 

एतद्रोगादिपोडासु जन्तुनां हितमिच्छता । 

विग्शुभक्रेन कर्तव्यमपामाजंनकं परम् ॥ 

श्रनेकसव्वैदु्टानि प्रथमं यान्त्यसंशयम् । 

सन्मैभूतदितार्थाय कुर्य्यात् तस्मात् सदैव हि। 

अत्र वरणाभावे विष्णुभक्तेन करुणया खेच्छया कायम् । 

अर विशेषात् खदेहेऽपि । 

इत्यपामाज्जनस्तोत्म् । 

विष्णुघम्म विष्णुपञ्चरस्तोचम् । 

प्रीनक उवाच । 

चिपुरं जक्नुषः पृत्वं ब्रह्मणा विष्णुपन्ञरम् । 

शङ्रस्य कुरुयेष्ट रक्षणाय निरूपितम् ॥ 

वागोग्ेन च शक्रस्य बलं इन्त् प्रयास्यतः । 

तस्य खरूपं वच्यामि तन्निबोध महोपते ॥ 

विष्णुः प्रायां खितशक्रौ विष्णुदं च्िणतो गदो । 

प्रतोच्यां शाङ्ग्टक् विष्णु विष्णुः खड्गौ तथोत्तरे ॥ 

तिथङ्मनुष्यकुमाण्डप्रेतादोन् इन्तशषतः । 

खङ्गघाराञ्चलत्-ज्योत्स्रानिष्ुता ये समाहताः ॥ 



१६९ । निल्लाबारप्रटोषः। 

तेषान्तु सौम्यता सद्यो गरुडमेव पन्नगाः । 

ये कुष्ाण्डा स्तथा यक्ता ये दैत्या ये निशाचराः ॥ 

प्रेता विनायकाः क्रूरा मनुष्या जम्बुकाः खगा; । 

सिंद्ादयो ये पश्वो दन्द्शुकाख पन्रगाः॥ 

सव्वं भवन्तु ते सोम्याः क्ष्णश्ष्करवाहिताः। 

चित्तहत्तिहराये मेये चमे स्मृतिष्ारकाः॥ 

बलोजसाच्च इहत्तीरम्कछाया विभ्ंशकाख ये। 

ये चोपभोगकत्तषरोये च लक्षणनाशकाः ॥ 

कुष्माण्डास्ते प्रणष्यन्तु विष्णुचक्ररवादताः। 

बुदिस्ाय्थ्यं मनःखास्थ्यं खास्थ्यमेन्द्रियिकं तथा ॥ 

ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कौ त्तेनात् । 

षष्ठ पुरस्ताग्मम दल्तिणोत्तरे 

विकोणतश्चास्तु जनादनो हरिः । 

तमादयमोशानमनन्तमोश्वरं 

जनादनं न प्रणतोऽवसोदति ॥ 

यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परं 

जगत्खरूपख् स एव केशवः । 

सत्येन तेनाच्युतनामको स्तनात् 

प्रणाशमेतु त्रिविधं ममाशुभम् ॥ 

लथा व्रु्सिंहकनल्प पातालकरसिहाधिकारे,-- 

यन्बन्तजपसिद्धयथ ताडिता डाकिनोग्रहाः । 

विद्रवन्ति भयवस्ताः पिशाचा उ्वररापस्साः ॥ 



नित्थाचारप्रदोषः। १६७ 

द्ति। भ्रनेन रत्ता। 

ऊद्ौभ्यामन्तमासे तदुदरवितते खेटखद्े च दोभ्यीां 

चापं बाणं कराभ्यां कमलमपि गदां पाशमप्यङ श्च । 

ऊर्वोनिं्तिप्य दैत्यं तदुदरकुष्रं दारयन्तच्च दोभ्यीं 

रक्ज्वालामयं तं ज्वररण समये चिन्तये दिव्यसिंहम् ॥ 

ॐ नमो भर्गवते सिंहाय प्रदोप्तसूग्यकोटिसहस्रसमतेजसे 

वखनखदंष्रायुधाय स्फुटविकटविकोणेकशरमणित्तभितमहा्नो- 

धिदुन्दुभिनिर्घोषाय सन्पमन््ौत्ताराय रएष्येहि भगवव्ररसिह 

प॒रुषपरापरब्रह्म सत्येन स्फर स्फुर विजुम्भ विजग्ध आक्रम ्राक्रम 

गजं गर्ज सुश्च मुद्ध सिंहनादान् विद्रावय विद्रावय श्रावेशाय 

श्रावेशय सव्मैमन््रूपाणि सब्बैमन्तजातोख इन हन छि न्धिष्िनि 

संस्तिप संक्तिप दर दर दारय दाग्यस्फटस्फुट स्फोटय स्फोटय 

ज्वालामालासङ्गतमय सब्वैतोऽनन्तज्वालवच्वाशनिरवेण सव्ये 

पातालान् छादय छादय सव्वयेतोऽनन्तज्वालवज्शरपच्ञरेण सन्मै- 

पातालान् परिवारय सत्वैपातालासुरलोकवासिनां हृदयान् 

व्याकर्षय व्याकषेय शैघ्रं टह दह प्रच पच मध मथ शोषय 

शोषय विक्घन्त विक्षन्त तावद् यावग वश्मागताः। पातालेभ्यः 

फट् भ्रासुरोभ्यः फट् यन्तरूपेभ्यः फट् सदहायमागच्छ भगवन् 

दृसिंहरूप विष्णो सर्वापद्भ्यः सव्वक्षयरूपेभ्यः रक्त र्त हं फट् 

खादहा नमोऽसु ते इति केचित् पठन्ति । 



१६८ नित्याचारप्रदौपः। 

रोगात्तन नामचयजपः काय्धः । 

तद्ुविधिञ्च। ब्रह्मोवाच-- 

श्रच्युलानन्तगो विन्दैखतुष्यन्तेस्िभिः पदेः । 

नमोऽन्तजपकाल्ते च मूनमन्तर उदादृतः॥ 

श्रथवाऽपि समस्तेस्त चतुष्यन्तेकमन्तता । 

तदृषिः गौनको ज्यः थक पन्ते पराशरः ॥ 

व्यास नारदद्येव विरार छन्द उदाहृतम् । 

परं ब्रह्म तथा प्रोक्ता हरिणा देवतेत्यपि ॥ 

जपकाले च पूजायां नमः शब्द् प्रयोजयेत् । 

तर्पणे तपयामोति दितोयान्तं प्रयोजयेत् ॥ 

सवाद्टान्तु होमकाले च चतुष्थन्तं प्रयोजयेत् । 

षडङ्मन्त एतेख हदयादिक्रमेण तु ॥ 

नेवान्तं सखयभेवेते प्रयोज्या मन्विसत्तमेः । 

अविदित्वा ऋषिच्छन्दोटेवताङ्गन्धयपि दिजाः ॥ 

केवलं सखयमेवेतज्जपघ्तारं रत्ति ध्रुवम् । 

साङ्न्तु योजयेत्रित्यं सप्त सप्तच सप्त च ॥ 

अथ ध्यानं प्रवच्या्ि सव्वेपापप्रणाशनम् । 

णहनचक्रधरं देवं चतुर्भृजं किरौटिनम् ॥ 

सर्व्वायुघेरुपेतं तं गरुडोपरि संस्थितम् । 

सनकादिसुनोन्द्रेष सब्धदेवैरुपासितम् ॥ 



नित्याचारप्रटोपः। १६९६ 

खोभूमभिसदितं देवसुदितादित्यसव्रिभम् । 

प्रातर्द्यत्सदस्रांष्मण्डलोपमकु ण्डलम् ॥ 

सव्यलोकस्य रक्तषायमनन्तं नित्यमेव च । 

अभयं वरदश्चेव प्रयच्छन्तं मुदान्वितम् ॥ 

एवं ध्यात्वा हरिं नित्यं परब्रह्मस्वरूपिखम् । 

प्रातमेध्यन्दिने चैव सगयाङ्क च विशेषतः ॥ 

अ्वयेद् टेवटेवेशं गन्धयुष्पजलादिभिः । 

इविषा जलेन गन्त पुष्पेच मनसा हरिम् ॥ 

पचन्ति शुचयो नित्यं ध्यानेन रविम रडले । 

किच्चिदयानाचनं क्त्वा जपेत्रित्यमतन्द्रितः ॥ 

अशचिखातमना वापि मनसा पापमाचरन् । 

शुचिरेव भवेबवित्यं नामत्यजपाद् दिजः ॥ 

अष्टोत्तरसहस्रं वा शतं वा जपसंख्यया । 

रोगा ततान् माजयेष्ूद्ध कुशेरेवाह्िरेव वा ॥ 

भभिषिष्चेत् तथा सूद्व रविवारे तघाम्भक्ला | 

नित्यमेव पिवेत् तोयमष्टाविंशतिसंख्यया ॥ 

इते छततिलेदुर्व्वागुलुचोभिः एथक् एथक् । 
लन्तं चेव जपेग्मन्तं महारोगस्य शन्तये ॥ 

ओोदठक्ताश्वव्यम्ुले वा रोगिणं संस्प्शेत् जपन् । 

स्छृशन् जधा निरोक्तेत भ्रादिल्यं मनसा स्मरन् । 

एवं क्ततवतः पंसो रोगशान्तिभविष्यति ॥ 

तथा,- 

न्र् 



१७० नित्याचार्रोपः। 

रविवारे जज्ते स्थित्वा नाभिमाते जपेव्ररः। 

श्रष्टोत्तरसहखन्तु ज्वरशान्तिभ विष्यति ॥ 

रर ग्रहादिग्रस्तन्तु खष्टा लक्तं जपेन्मनुम् । 

असाध्योऽपि भवेत्खस्थो भस्मना ताड़येदुधः ॥ 

सुराचना च रोगशान्तये। आदिव्यपूजा । ग्रहपूजा च । 

महाभारते विष्णुपूजायाम्,- 

तमेव चाचयेव्रित्यं भक्तया पुरुषमव्ययम् । 

ध्यायंसुवन्रमस्यं श सन्बदुःखातिगो भवेत् ॥ 

तथा,-- 

चतुविधा भजन्ते मां दिजाः सुक्ततिनोऽर्जन । 

आर्तौ जिन्नासुरधार्थो ज्ञानो च भरतषभ ॥ 

आत्तो रोगौ। धनिष्टानत्तत्रे च सुपूजा व्याधिनाथाय। 

दिजनक्त्रं मम पूजा रोगनाशाय । 

ब्रह्म पुराणनारदोयसंहितयोः,-- 

यं यं काममभिध्यायन् यजते नरकेशरोम् (?) । 

तंतं काममवाप्नोति नरो व नात्र संश्यः॥ 

सद्राभिषेके बौधायनो व्याधिविमोचनाथों । विष्णुघर्ममोत्तरे,-- 

सर्वदेषाभेव कामानामोशखरो भगवान् हरिः | 

तस्य सम्पूजनादेव सव्धकामायंमशरुते । 

विष्णु सहस्तमधानं चराचरजगद् सम् । 

सुवग्रामसदखरेण ज्वरान् स्वान् व्यपोद्ति ॥ 



निल्याचारप्रदोपः। १७१ 

विश्क्ञञ्च बलिं द्वा सुते मानवो वरात् | 

तोदनं पायसच्च तथा दध्योदनं हिज ॥ 

विश्क्तसु बलिः पून्मै' सन्यैकामप्रदः शएभः। 

विष्णवे एष तिशक्तबलिनेम इति बलिदानम् । एवमन्यत् | 

तिलक्लोद्रष्टतरदेवं स्रा पयित्वा जनादंनम् | 

कष्णतयेणानुलिप्य सम्पूज्य कुसुमः सितेः 

पञ्चमुहं बलिं द्वा ह्यतो सारात् प्रमुचते । 

कष्णत्रयं कस्तुरिकाकपृरकुङ्मानि | 

वटकानि च भक्षाणि कल्याषं गाडवं तथा । 

सुं एष्योदनञ्चेव पञ्चमुद्नो बलिः स्मृतः ॥ 

पष्यमिखमोदनं पुष्पोदनम्। गाडवाः स्वाहम्तकटुपाक- 

वस्त्वायाः प्रलेद्याः । 

तिसरस्रापितं देवं विसुगन्धानु लेपितम् । 

क्रत्वा दत्वा तिश्क्तञ्च बलिं कासाद् विमुच्यते॥ 

छततेलमधुखानं त्रिसरस्रानम् । कपूर कुद मचन्दनेस्विभिः 

सुगन्धिभिरनुलेपनम् । वि शक्कबलिः पूर्वोक्तः । 

तथा,-- 

स्रापयित्वा च तेलेन तिभिः ल्श विलेपयेत् । 

पञ्चमाषं बलिं दत्वा बातव्याधिं विमुञ्चति ॥ 

छष्णतरयसुक्तम् । 

कल्द्माषिण्डरि कास चट कीरगाडवान्ितेः । 

पञ्चमाघो बलिः प्रोक्तः सदामांसयुतेदिजाः ॥ 



१७४ जिद्वाशारप्ररोपः। 

सिच्यमान ब्रह्मादिदिवैवृषस्तिमुखमुनिभिः सिद्ा्थीक्ततदूर््वाचत- 

हस्तर्नानालतिभिः स्तुयमानं ध्याला पूजनम् । 

अधवा-- 

येन रोगेण यश्वात्तस्तस्य रोगस्य चोपरि । 

द्त्यन्त' विभुमो थानं चिन्तयेत् तस्य शान्तये ॥ 

सच्चिन्द्ेवं महादेवं ततः पञ्चोपचारकैः । 

पूजयेत् परया भक्तया द्रवयैद्रव्यमये(?)रपि ॥ 

रच रोगम्ू्तिं चिन्तयित्वा तस्योपरि दृत्यमानमोशं चिन्त 

यित्वा पूर्व्वोक्तान्यतमस्ाने पञ्चोपचारेण पूजनम् । एतावतापि 

रोगशान्तिः । 

दूति कम्मविपाकोक्ता सुराच॑नारूपा रोगशान्तिः । 

जपेः सुरा चनेर्होमै दनेस्तेषां शमो भवेत् 

ति कञ्मविपाकोक्घेहोमरूपा हितोयरोगशा न्तिरु्यते | 

तत्रच,- 

शान्तिक गणश्ान्तिशच ग्रहशान्तिकपूव्वकम् । 

दूति शातातपौयकश्मविपाकोक्तगणणान्तिविनायकशान्तिः 

काच्यां। तथा ग्रहशान्ति कार्या । 

जपकालेऽपि तसूज्गं कुभ्मार्डगणामकछत् । 

सव्वपापविश्द्यधं कुसमार्डगणहो मत् ॥ 

दूति कम्मविपाकोक्ञेः कुपाण्डहोमो गणशोमश्च कर्मविपाकः 

महारेवविधिना सबरोगषु काः | 



नित्याचारप्रटोपः। १७५. 

वशिष्टकसखपे.-- 

आरोग्यकामो जुहयादकंकाट षैतश्रुतः । 

पयसा वापि जुहयाद् गव्येनाज्येन वा पुनः ॥ 

पलाशस्य समिधि वा सव्वरोगोपशान्तये , 

एवं रोगः प्रशान्तः स्याद् रोगाणामप्यनुद्धवः ॥ 

्रख्छिदरेरास्रपतेग्तु पयोऽक्ैजुंइयाच्न्यरे । 

गलुचोगण्डिकाभि वा खादिरे वौ त्तेः ॥ 
प्रमेहे मधुना होमः पयसा वा तेन वा । 

श्रौदुम्बरेः समिह्धि वी होम श्रामलकेन वा ॥ 

श्मलकेन फलेन । 

ग॒ग्गुलंखात्र होमः स्यात् तिलैः कष्ण घुंतेन वा 

वदैमानसमिचोमः सयः शूलदरो भवेत् ॥ 

करच्रसमिधेवीपि निरगुर्डोसमिषेस्तथा । 

तेलाभ्यक्तेख जुदयाद् वातरोगप्रणान्तये ॥ 

शान्यथमत्तिरोगाणां पलाश्समिधेर्हनेत् । 

उन्मरत्तसमिधा होमादपस्माराद् विसुचखयते ॥ 

कुबे रात्तौन्द्रवल्लोभ्यामन्तरोगप्रणान्तये । 

तेलेनाभ्यज्य जुहुयाद् वच्कन्दैस्तधेव च ॥ 

मातुलुङ्गुलुचौभ्यां होमः कामलनाशनः । 

मधुवितयदोमेन शग्तिः स्याद् राजयकच्णः ॥ 

रोभेनोत्पलमरूलानां गभरोगः प्रथाम्यति । 

इच्छन् मधुरिकाश्ान्तिं मधुत्रितयसंयुतेः ॥ 



१७६ नित्माचारप्रदोपः। 

न्सचार्वापि शुष्यत् पलाशे वा छतश्घुतेः । 

देवकाहछेख जुहयात् कण्ठरो गप्रणान्तये ॥ 

दन्तरोगेषु जुहयाद् दन्तकाष्ठघैतश्चतेः । 

अथवा तेलसंयुक्ल जंडयाद् गौरसषपैः ॥ 

खे चरज्धे सुखजा रोगा करण्ठरोगास्तघेव च । 

ते सव्वं प्रमं यान्ति तिलष्ोमात् छतञ्जतात् ॥ 

श्रौरसानाश्च सर्व्वेषां रोगाणां गान्तिमिच्छता । 

शगठोलवणप्तांख होमं कुर्यादु दिजोत्तमः ॥ 

पअन्तस्तापै तु जुदयात् पद्मपत्रेघुलश्चतेः । 

कूढ्बौनि वी पयोऽक्ाभि जंइयाश्चन्दनेन वा ॥ 

शङ्ाटकसमिददोमादतोसारः प्रणाम्यति। 

वेव्यशास््ेषु यत्रोक्तं यस्य रोगस्य भेषजम् ॥ 

तस्य रोगस्य ान्त्यथं तेन तेन तु होमयेत् । 

अथवानेन मन्लण पावमानोभिरेव वा॥ 

ज्वररो गग्रहादोनां सर्व्वेषामेव शान्तये । 

श्रथवा तपणं कु्यन्मन्तं पूर्व्वोक्रसंख्यया ॥ 

नद्यां ससुद्रगासिन्यां तडागेषु खरि च। 

सब्यैदा नियताद्ारो जपेन्मन्ं समाहितः ॥ 

शान्वये सव्बेरोगाणां तथेवानुदवाय च । 

एवं छोमं दिजः कुर्य्यात् तपेणं जपपूव्धकम् ॥ 

एकाद वा दद्ं वापि दशादं दादग्राष्टकम्। 

पण्लं मासं दिमासं वा मासत्रयमथापिवा॥ 
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थवा चतुरोमासान् षरमासानथ हायनम् । 

श्रब्दहयं त्रयं वापि मन्तो कुर्य्यात् समाहितः 

श्राकल्पा कालं कुव्बांत जपहोमादिकाः क्रियाः ॥ 

रत कालविश्रेषानुसारेण शतं सहस्रमयुतं नियुतं वा लक्तं 

वा कोटो वी कल्यनौयम । 

गोगशान्तये दानानि । 

प्रतिक्षतिदानं कश्चविपाकसारे,- सखस्ति वाच्य सङ्कल्यगचार्य- 

ब्रह्मजापकचतुषटयवरणम् । आचार्यक । षोडशदादशाष्टषटस्ती 

वा मण्डपः । तिभागैण मध्ये वेदौ । श्राग्नेययां दिशि कुण्डम् । 

सखर्षिलं वा इस्तमितम् | सखणेपन्ेनातङ्कनासौ रोगप्रतिमा । 

तदर्ेन सययप्रतिमा) श्रथवा तदन हयो वा पलमानेन । 

व्वाधिप्रतिमालक्तणं तत्तदयाधेभित्रम् । 

सूय्यलक्तषणम् । सूर्य्यो दिलोचनः पद्मयुतद्ृस्त्टयः । 

्राचाय्यः कतोप्वासो रातौ आतङ्नामोमसुकव्याधिदेवता- 

मधिवासयामोति मण्डपवेद्यां रोगप्रतिमां संख्ाप्य श्रातङ्नामनेय 

भमुकरोगदेवतायै नम इति षोडशोपचारे: परूजयेत्। ॐ णिः 

सूयं भ्रादित्यः योरित्यष्टाक्षरमन्तेणाधिदैवतसूय्यप्रतिमामधिवास्य 

पूजयेत् । श्रदैराच्े मण्डपप्रा्ां पायसमांसादिभिबवलिं चतुभि- 

पिप्रेयक्षो दद्यात् । भत्र मन्तः, 

दे 



1.1 नित्य।चारप्रदोपः। 

अदित्या वसवो र्द्रा देवा भूतानि पत्रगाः। 

वलिनानेन दत्तन शान्तिं कुव्वन्तु सव्वशः ॥ 

रा्रौ जागरणं कतवा प्रातः स्रात्ला मवे वाससो परिधाय 

शक्तमास्यगन्धः मण्डपं प्रविश्य वेदिकायां पिष्टवुर्णेन मणडलं 

चतुरं वा कत्वा तकध्येऽषटदलपद्यं विलिख्य तद्परि तिल- 

द्रोणानामश्पञ्चचतुरसखं वा ङग्यात्। तदुपरि पलचतुष्टयेन 

हयेन वा तास्रपा्रम् । तत्पात्रं शालितण्डुलपूणं क्त्वा तण्डुलो - 

यरि पद्ममष्टदलं लिखेत् । तदुपरि पञ्चगव्येन संस्नाप्य व्याधि- 

प्रतिमां निवेश्य सूयप्रतिमामपि पूणेप्कजोपरि निवेशयेत् । 

खणानदन्ददलमूले शक्रः दचिणे भौमः पिमे बुधः उत्तरे राहः। 

आग्नेयादि दलमुलेषु गुरुशनिचन्द्रकेतवः स्थाप्याः सूसमोपे 

अखिन्यादिनत्ततरव्यम् । पूव्धादिदलाम्ेषु रोदिखादौनि बोणि । 

तत॒ श्रातङ्नानौं व्याधिप्रतिमां सम्पूज्य चयसौराष्टाच्षरेण 

ग्रहान् नत्षत्रायि च सखखनान्रा परूजयेत्। चोरं नेवेदयम्। 

चतुभिकल्विम्मिः सहित श्राचाय्यः वेदि कापूर्वे धान्यराशौ पञ्च- 

रत्रखणयुतान् श्र्ठस्थानगजख्थानवल्मोकसङ्गमराजहारग्न्तिका- 

जितान् चन्दनगोरोचनागुगगुलुपुख्यतोथेजलपूरितान् पञ्चपल्लव - 

मुखान् खेतवस्रवेटितान् पश्चकलशान् स्थापयेत् । तत भाषो 

दिषठेति वुपरचेन हिर्यं इति तुप्चेन पावमानादयनुवाकौ व 
शत्र दृन्द्रातुवाकेन घोषशान्तिवाचनम्। चतुभिं ब्राह्मणे बेष्ुच- 

घोषथान्तिवर्गास्तेतिरौयघोषशान्तिवर्गाश्च पठनोयाः । तत- 

खतुभिं जापकं मृलव्याधिदेवतामन्ः सु््यी्टा्तरमन्ः भ्रयुतदयं 
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अयुताः भ्रयुतपादं वा जपतव्यः। शक्रादिग्राखिन्यादिनच्ततर- 

मन्वाणां शतं शतं सष्टस्लं सहसरं वा दश दश वा जपः। सव्ये. 

व्याधिप्रतिमादाने सूधाष्टाक्षरमन्त एव वा समुद्रादूश्छिः, वयं 

स्याम, चत्वार, गाः, मूषनं दिवः, पुनस्त्वादित्या, सप्ते अमे 

इत्येते: पूर्णाइतयः। सब्धेत्र इतगेषसम्पातरक्षणम् | प्रणौतादि- 

विमोचान्ते सवशंशलाकागभस्येनाग्रदर्भमुष्टिना होमगेषसम्यक्ञिन 

प्राङ्मुखस्य रोगिणः शिरःप्रतिपादपर्यन्तं माजंयेत् । ततो 
ब्राह्मणैः सह कलधे रोगिणं स्नापयेत् खपनकाले सर्ववे 

सखस्वथाखोक्तशान्तिं पठेयुः मङ्गलस्नानाथं जलरक्तणम् । 

ग्रहाणां ग्रहशान्तिविधिना शक्तौ सत्यां पूजाहोमो। श्रशक्तौ 

श्रावरणपूजारूपैण पूजा । बह्वानां बन्धनाद् विमोचनं भ्राचाय् 

पूजाभिमुखमभ्यव्यं तदनुन्नया भन्यं वा मध्याङ्के तस्मे व्याधि- 

प्रतिमां सोपकरणं ददात् । तत्र मन्तः- 

पट्चासनः पद्मकरः सपा्वरथवाहनः । 

प्रतिमानेन दत्तेन तुष्येत् सव्वैजगदृगुरुः ॥ 

दह जन्मनि यत् पापमन्यजन्मनि वा कतम् । 

प्रत्ययाप्रत्ययाभ्यां वा तत्सन्बं शमयत्वसौ ॥ 

द्मां व्याधिप्रतिमां सय्यप्रतिमां सोपकरणं तुभ्यमहं सम्प्र 

ददे । दक्षिणा निष्कश्रतम् । पञ्चगोदानाशक्तस्य पञ्च सुवणानि। 

प्रणिपत्य ग्रामसोमान्तमनुत्रज्य तृखं नावलोकयेत् । अन्यस्य 

प्रतिग्रहोटत्वे भ्राचायाय किञ्चिद् दत्वा सन्तौषात्तदजुज्ञया गहं 

गला ऋलिग्भ्यो दक्षिणां दला भ्रख्िनो पूजयिता धन्वन्तरि- 
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मभ्यच्यं दौनानाथान् सन्तोष्य मङ्गलध्वनिना कुम्भावथिष्टजलेन 

खात्वा खस्ति वाद्य मिष्टात्रेन शतं तदद् भोजयिता बन्धुभिः 

समं खयं भु्ोत । 

ष्ति रोगप्रतिमादानविधिः। सव्वेरोगीषु 

तत्ततरोगलक्तणं ज्ञाता क्तव्यः । 

भधासाध्यसव्बरो 

गसाधारणप्रतिमादानम् । 

ब्रह्माण्डे, --शतनिष्केण तदर्हेन तिंशता वा काद्यनेन व्याधि- 

प्रतिमा। रत्नाभ्यां चक्लुपो रजतेनाक्षिगोलकम्। एवं क्ता 

तास््रादिपाते खेततण्डलपू्णे निधाय वासोयुम्मेन वेष्टयिता 

हिरण्यभूषणमगुरुलेपनं दला श्रलष्ुताय विप्राय दय्ान्मन्तेण । 

ये मे रोगाः प्रबाधन्ते टेदस्थाः सततं ततः । 

बह्योष्व प्रतिरूपेण तान् रोगान् दिजसत्तम ॥ 

प्रतिग्रदोता- 

वाट़मिल्येव तद्वाक्यं खह्ोयाद् व्याधिभिः सह । 

नात्र पूव्वैवग्मण्डपङ्रुण्डादिकं यावदुक्ं न्नातव्यम् । 

स्कन्दपुराणे सव्बेव्याधिदरकांस्यदानम् । देव्युवाच । 

केनोपायेन देवेश सव्वेव्याधिसमन्वितः । 

मुच्यते तम्महादेव ब्रहि शम्भो वरप्रद ॥ 
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महाटेव उवाच । 

ातिंशत्पलसंयुक्ं कांस्यपाचन्तु कारयेत् । 

रम्यं हयन्तु वे काय्यं तस्मष्यं छतसंयुतम् ॥ 

तन्मध्ये स्थापयेद् रोगौ स्वरणं यमतन्द्रितः । 

गोमयेनोपलिषे तु भ्रूमिभागी समाहितः ॥ 

चतुरद्रोणप्र॑माणे तु तण्डुले तन्निवेश्येत् । 

वस्तरेणावेच्च सच्त्येण गन्ध पुष्पै लङ्क तम् ॥ 

ब्राहमणं योवनावस्थं षैदवेदाङ्पारगम् । 

भ्रानोयतं ग्ट्हे रोगो पूजयेद् विधिपूव्वकम् ॥ 

ब्राह्मणं मन्यते विष्णुं सदा घम्विदुत्तमम्। 

दद्याद् विप्राय विधिवत् तत्पात्रं ससुवणकम् ॥ 

दक्िणां तत्परोमाणां सुवणं च स्वशक्तितः । 

शक्तौ सत्यां कदाचित्तु हानिपक्तो न युज्यते ॥ 

्रनेन विधिना यस्तु दद्ादानमनुत्तमम् । 

कुष्ठो वा कुनखो वापि भगन्दरयुलोऽपि वा ॥ 

नानाव्याधिसमायुक्तो मुच्यते ना संश्यः। 

चन्द्रवद् राजते रोगो पुष्टाङ्गः कामरूप्ठक् ॥ 

इति सव्वंरोगडरकांस्यटानम् । 
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वायुपुराणे सव्वं रोगषरदत्तिणामूत्तिं दानम् । 

पलतितयभि तन्ना महेश्वरमूत्तिः सवराभयषस्ता । गोमयोप- 

लिप्तभूमौ पश्चवर्णेन पशं तद्परि पद्यपुष्पं तत्र टेवस्थापनम् | 

संसारतारकदटयालसबव्बसव्भैकारणवेदवेदत्वेन ध्यानम् , श्वेतचन्दन- 

शेतपदचैः कपूरागुरुपूपच्चौमवस्दयपायसनेवेदः पूजा । वैद- 
वेदाङ्गविदं शान्तं शेवं ब्राह्मणं पूजयित्वा तस्मै दव्याश्मस्तेण । 

यत्पापं वाङ्मनःकायसम्भवं मम शङ्कर | 

तव र्ूपप्रदानाग्मे विलयं यान्तु सव्वेशः ॥ 

श्रज्ञे पापे निरालम्बे तामेव शरणं गते । 

भयि सरव्वाघनाशाय दयां कुरु महेश्वर ॥ 

शिवः संप्रोयतामिति दद्यात् क्रियां तत॒फलमासमानञख 

समपयेद् भगवते । 

महाभारते सखरगन्धधूपन्नानोयानुलेपनप्रलेकदानं रोग 

नागाय । पद्मपुराण,-- 

पानौयं पायसं मुद्गाः शकं रा्टतसंयुताः । 

दूदमावश्यकं टेयं सत्वेरोगप्रशान्तये ॥ 

सव्यैरोगदहरशतमानदानं बौधायनोक्म् । अष्टपलमितकांस्य- 

पात्रे तिलाचैनम् । तिलोपरि शश्रशालितण्डलास्तदुपरि हसु- 

वरेन शतकुद्ननमितं शतमानं त्र सविव्रष्टाक्षरमन्तेणावाश् रक्त 

वस्रमात्यपुष्यप्रधानषोडशोपचारेण सूय्येपूजा । गुणवते ब्राह्मणाय 

प्राश्ुखाय खयमुदख्ुखो दव्यान्मन्तेणानेन 
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पद्योद्भवः पश्रकरः सप्ाख्डरथवाडहनः । 

शतमानेन दत्तेन तुष्टः सन्यैजगद्गुरः ॥ 

दृह जग्मनि यत्मापमन्यज्मनि यलकोतम् । 

तव्रत्ययाप्रत्ययाभ्यां तत्सव्बं चपयलत्वसौ ॥ 

बोधायनः, - 

अरसाध्यर्व्याधिना ग्रस्त उग्रेण प्राणारिणा । 

श्रा ते पितस्त्वित्यनेन सक्तन प्रत्युचं श्चिः। 

पूव्वेमाज्याइतींत्वा उपस्थाय च शङ्करम् । 

शविः शेषेण वर्तेत एकान्तरमतद्दरितः ॥ 

पूणं मासे जयेत्य रोगेभ्य प्रसु्ते । 

होमः शक्या तु कुर्व्वीत तन्नपं दिगुणं बुधः ॥ 

सव्यैरोगीषु,-- 

सव्वैखं वा वेदविद ब्राद्मणायोपपादयेत् । 

घनं ना जौवनायालं खं वा सपरिच्छदम् ॥ 

ब्रह्मार्,-- 

सव्धरोगप्रणमनं सौवण दानसुश्यते । 

उवरे मसूरिकायाश्च राजयत्मणि चेव तत् ॥ 

गुते तथायतं प्रोक्तं कुष्ठे राजतसमुत्षमम् । 

रत्नदानाच्छमं यान्ति गुदोत्पन्रा् सव्वशः । 

मः स्यादपरव्या भूदानात् कमलासन । 

शमां वातरोगाणां पयोदानं विधोयते ॥ 



१८४ नित्याखार५दोपः। 

कर्ठरोगोदुभवादोनां रोगाणां शान्तिमिष्छता । 

धान्यं वासो हिरण्यञ्च दातव्यानि प्रयत्नतः ॥ 

सर्व्वेषामसिरोगाणामाज्यं कनकसंयुतम् । 

पानोयं पायसं मुद्गाः शकरामधुसंयुताः ॥ 

सव्व ङ्गवेपे कासे च खटू† वे सोपवदंणाम् । 

दद्याद् वे कण्डरोगाणां कम्बलं कमलोद्भव ॥ 

विष्णुघर्म्रोत्तरे,- 

लवणाज्यगुडोपेलमपूपं सूय्यवासरे । 

सहिरण्यं नरो दत्वा न रोगेरूबभिभूयते ॥ 

सम्बत्तः,-- 

श्रोषधं खेहमादहारं रोगिणां रोगशान्तये । 

ददानो रोगरहितः सुखो दौोर्घायुरेवच ॥ 

गारुड्युदाण,-- 

लोके न सव्वैरोगाणं क्षये कांस्येन तोलयेत् । 

फलोडवं तथा दद्याद् ग्रहपौडाथेदारुणि ॥ 

मौडं भस्मकरोगे च पष्ट स्याद् गण्डमालके । 

जाङ्गलं चाग्निमान्य च रोगोत्पाते तु पौष्पकम् ॥ 

जाङ्कलं कापिलम् । 

मधूडवं तथा देयं कासश्वासजलो दर । 

छतोद्वं तथा देयं छदिरोगोपशाग्तये ॥ 

त्तरं पित्तविनाशाय दाधिकं भगदारणे। 

लावणं बेपनाशाय पष्टं दद्रुविनाशने ॥ 
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न्रद्च सव्परोगस्य नाथने स्मृतमेव च ॥ 

फले ग्ोमो गुड़ भ्रापस्ताम्बूले च विनायकः । 

गन्धर्व्वा, कुसुमे चेव जाङ्गलेऽग्निस्तयैव च ॥ 

मदथ च लच्छी छते सल्युच््रयः स्मृतः । 

^ ्षौरे तारागणाः सर्ववे दनि सर्पाः प्रकौत्तिताः ॥ 

पिष्ट प्रजापतिरदेवो न्ने सर्वाश्च देवताः। 
एतेषु तुलापुरुषदानेषु सत्युश्नयपूजा पूव्वं कत्तव्या । प्रतिग्रही 

तारमाचाय्यं क्त्वा तेन पूजा। श्रटदलपद्मं क्त्वा तत्र लिङ्गं 

स्थापयित्वा मल्युक्ञयमन््स्य कल्लोल ऋषिः देवो गायतोच्छन्दः 

खत्युज्ञयो देवता जंवीजं सः शक्ति; जां हृदयाय नमः जीं शिरसे 

स्वाहा जं शिखाये वषट् जे कवचाय जी नेत्रयाय वौषट् जः 
रसाय फट् एवमङ्गन्यासः। शिरोलनाटक गह जिद्वाम्रुल गण्ड - 

हयनाभिनब्रह्मरन्धुगुद्यषु समस्तस्य मन्वस्य प्रत्येकं न्यासः । चतु- 

भज स्िनेतो दज्तोद्ऽल्माला वामोड्ऽसतकुम्भः दक्ताधोऽभयं 

वामाधो वरं तिने्ो नौोलवासाः शक्तः । एवं ध्यानम् । ॐमिति 

तारेणावाङनम् । ॐ जुस इति गवादिभिः पूजा । जया विजया 

भजिता भपराजिता भद्रकालो कपालो क्षेमा खल्युपराजिता 

इत्यष्टश्लोनां पव्वादिषु पूजा । ॐकारमुच्चाय सल्युच्ञय क्षमस्व 

यजमानहृदये स्थिरो भवेति यजमानष्ृदये विसन्जनम्। भ्रात्त- 

देहे सखदरेहवत् कराभ्याच्च न्यासः। शिरोललाटजिद्भामूलगर्ड - 

इयनाभिन्रह्मरन्धुुद्ेषु । ॐ जस इति न्यासः । तुला च सार 

दारुणा चतुस्तमिता । काण्डयो रुत्तरं चतुरेस्तं तोरणयुक्ष तत 
२४ 
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५ 
शिकयदयेन पट्ृदयोपर्द्रिव्ययजमानयो रवसख्यानम् \ . सलोऽवरुष् 

दानम् । \ 

\ 
विष्णुधम्मोत्तरे,-- \ 

पुखयं दिनमधासाद्य ठतोयायां विशेषतः । 

गोमयेनोपलिप्तायां भूमो कुवयीद् घरं शभम् ॥ 

दारवं शुभहच्तस्य चतुहस्तप्रमाणतः । 

सुवणं तत्र बप्नोयात् खशक्तया घटितं धटे ॥ 

सौवणं स्थापयेत् तत्र वासुदेवं चतुभ॑जम् । 

शिक्यदयन्तु बभ्नोयात् स्थापयेत् प्रटिके ततः ॥ 

तत्रारोहेत वस्तस्रकपुष्ालङ्गरभूषितः। 

्रभोष्टटेवतां ग्य ख्रापयित्वा एतादिभिः॥ 

तुलादानस्य सर्वस्य विधिरेष प्रकौोत्तितः ॥ 

एतावन््ात्रं काय्यम् । कच्छ्रादिकरणाशक्तौ प्रत्याम्नायः । 

प्राजापव्ये तुलाभेकां दद्यात् सान्तपनं उभ । 

पराककच्छा तिक्छरेतु तिसखस्तिखमतु ताः स्ताः । 

श्ट चान्द्रायण देया स्िसखरो वा शक्तयपैरया । 

गवामभावे निष्कं स्यात् तदं पादमेव वा ॥ 

कच्छोऽयुतच्च गायता उदवासस्तथेव च । 

समुद्रगानदौन्ञानं सममेतचतुष्टयम् ॥ | 

क्च्छरो टेव्ययुतच्चैव प्राणायामशतदहयम् । 

तिलहोमसष्सखरश्च वेदपारायणं तथा ॥ 
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अन्यतवच- 

प्राजापत्ये भवषेषेनुस्िखः सान्तपने तथा । 

पञ्च चान्द्रायणे प्रोज्ञाञख्चतस्रो वापि धेनवः ॥ 

तथा,-- 

इेऽतिक्लच्छरे समाख्याते धेनुः प्च पुराणिका । 

षष्टो चतुर्विंशतिर्व भोज्या इादश वा दिजाः ॥ 

ततम दासर्दिभ्यां संख्यावेषम्यसुचते । 

तजर गोमूल्यनिष्कं दोनारनिष्कं 

टौनारो रोप्यकेर्टाविं शत्या परिकौत्तितः। 

सुवणस्य सप्ततितमो भागो रौप्वक उच्यते ॥ 

श्रन्यत्र निष्कं सुव्णश्चत्वार इति ग्राह्यम् । शातातपः,- 

गोदानेन वत्सयुक्ा गौः क्ष्णा वासः सकाञ्चनम् । 

निवदणानि भूदानादोनि दद्यात् दिजातये । 

सदुकूलं गवां टाने भ्रष्वं सोपस्करं विदुः । 

महिषौ महिषोदाने दद्यात् खणाम्बराहतान् ॥ 

दद्यादजमजदाने सुवणपलसंयुतम् । 

लक्तं पुष्यं पुष्पदाने सदस विप्रभोजने ॥ 

दद शस्य अशस्य न्युनमपि । रुद्रजपो लक्षपष्येः पूजयित्वा 

त्पम्बकम् । 

एकादश जपेद् रुद्रान् दशांशं गुग्गृलेन तु । 

इल्वाभिषेचनं कुर्य्यात् मन्वरुणदेवतैः ॥ 
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धान्यदाने शभं धान्यं खारोष्टिसमन्वितम् | 

वश्लदाने दुकरूलश्च देयं कपूरसंयुतम् ॥ 

दूति सामान्येन रोगनिवदेणानि। 

अघ ज्वरषशटराणि । 

गाग्येः,--उवरक् णां शोतञ्चरः तत्र॒ जातवेदसमन्तेणायुतजपः 

शक्तया दिजभोजनम् । 

सदहस्रकलग्रस्रानं शतभोजनमेव च| 

सदहस्रकलशखरानं रुद्रेणेनस्य पुरषसूक्तन विष्णोः। शतभोजन- 

मङ्गम् । तथा मङ्गलकार्यये षु सततं कोपादुष्णज्वरः । तत्र शान्तिः 

कविपाकसंग्रहे- सदस कलशस्रानं रस्द्रेणिनस्य शतभोजन- 

मङ्गम् । शातातपः,-- 

देवखषहरणाच्चैव जाये विविधज्वरः । 

ज्वरे र्द्रजपं कुयाग्रहासद्रं महाञ्वरे ॥ 

महारुद्रं जपैद्रौद्रे वेष्णवे तदह यं जपेत् । 

रौद्रे ज्वरे महारुद्रं बेष्णवे ज्घरे पुरुषस् क्रु द्रादिजपम् । 

सव्वंज्वरहरकुम्दानम् । 

सगारदाहो ज्वरवान् तत्र कुम्भदानम् । आचाय्यब्राह्मणयो- 

वरणम् । एभस्थाने द्रोणपञ्चकमितएभतणलद्यापमम् । तदुपरि 
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सम्मयवस्सवे्टितयुष्पमालालङ्तकुम्भस्थापनम् । मधुष्टतखण्डगु 

जलानामन्यतमेन पूरणम् । तवर शेवमन्तेण तान्तिक्षेण वेदिकेन 

वा महेश्वरपूजनम्। एवं वेष्णवमन्तेण विष्णुपूजनम्। कुण्ड- 

दसिणे खण्डिलेऽम्निश्यापनम् । तत्र गशैवमन्तेण च समिदाज्य- 

चरूणाभेकं कस्य षट्तिं शद्व्यवस्याऽष्टोत्षरशतषोमः । एवं षट्. 

वैष्णवमन्तेण समिदाज्यचरूणां प्रत्येकं तिंशदुव्यवखयाष्टोक्तरश्त- 

षोमः। तिभिः शतं शतं वा माजनान्ते ब्रह्मणे दच्तिष्ण। 

भथ इतवते भाचायाय यथाशक्तिहिरण्यसदहितकुम्धदानम् । 

देशकालवाक्यानन्तरं -- 

महेश देवदेवेश वासुदेव परात्पर । 

कुम्दानेन दत्तेन ज्वरः सिप्र प्रथाम्यतु ॥ 

रिकाहदिकं साव्रिपातं ठतोयकचतु्धकौ । 

पातिकं मासिकं वापि सांवत्लरिकमेव वा॥ 

नाशयेतां मम श्षिप्रं षासुदेषमरश्वरोौ । 

उ्वर शान्तये हिरण्यसददितमिमं कुम्भं ददानि। ततो दक्िणा 

पवित्रप्रतिप्यादि । 

पथ ज्वरतर्पणम् । 

तज्र॒ गोषिन्दसंश्रकतर्पणम्। ततोऽपुवतापसस्य । ततो 

कवर स । 
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योऽसौ सरखतोतीरे वत्गोत्रससुद्भवः । 

तिरातरज्वरदाहेन सृतो गोविन्दसंक्नकः ॥ 

उव रापनुत्तये तस्मै द दाम्यतत् तिलादिकम् । 

इति चिः । योऽसौ गोदावरोतोर इति क्रचित् पाठ; । ̀ ततः,- 

योऽसौ च नश्मदातौरे अपुवस्तापसो सतः । 

रातौ ज्रविनाशाय तस्मे दयां तिलोदकम् ॥ 

इति विस्तपेणम्। ततोऽ्टशतं सदसखरमयुतं वा ज्वरस्य । तव 

मन्तः- 

त्रिपाद् भस्मप्रहरणस्तिशिरा रक्षलोचनः | 

समेप्रोतः सुखं दद्यात् सव्भामयपतिञ्घरः ॥ 

दति तपेणम् | श्रथवा ज्वरशान्तये ज्वरप्रतिक्कतिदानम्। 

वशिष्ठकल्प,- 

अच्छितरेरास््पतैख पयोऽननो जंइयाच््वरे । 

ग॒लुचौपठिकादूव्यखदिरे वौ तङ्तेः ॥ 

नरसिंहपुराणे,- 

तथा महाज्वरग्रस्त धारां देवस्य मूरईनि । 

सन्ततां नरमिंहस्य कुाद् वा कारयेद् वैः ॥ 

होमच्च भोजनद्येव तस्य दोषः प्रशाम्यति । 

सन्ततधाराहोमभोजनानां एथगीव ज्वरशमकत्वम् । निरपश- 

विधानात् । तथा सुवणेदानाधिकारे,- 

ज्वरे मस्ूरिकायाच्च तदेव परिकौत्तितम् । 
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अथ ब्रह्मपुराणोक्तज्वरबलिः। 

अखिनोनक्तत्र शनेशरयुक्तवारे केशितः पो्यते दिनान्येकविं 

शतिः । भ्रन्यवारे पञ्चदिनान्येकं वा । क्षोरत्तसमिदिर्हटामः छत- 

तिलेर्वा । पिष्टमयाश्वसुखे अभ्विनावभ्यच्ये सपत्रोहिवलिदानम् । 

प्रखिनौ देवता । भण्विना भेषजमिति मन्तः। अ्रणिनोभभेषच्ये- 

मेति केचित्। दानं दद्यात् सुवणम् एवं सब्ब॑वर पिष्टमयो 

श्राक्लतिः । भरण्य सोमवधवारेषु महता कष्टेन जोवति । ोम 

स्तिलैः समधुष्ठतेः। गजमुखे तिलतण्डलोदकदानं बलिः । यमो 

देवता । यभेन दत्तमितिमन्वः । क्लष्णवणवस्वदानम् । क्त्तिका- 

नन्षज्रगुरुवारे दिनानि ष्टिः। भ्रन्यवारे नवदिनानि। तेन 

हामः। छागसुखेऽग्निमभ्यच्यं दध्यत्र दद्यात् । श्रम्निदेंवता। 

अगनेत्वमिति मन्तः। सुवणरजतदानम्। रोहिख्यां रविवुध- 

वारे सप्तरात्रमन्यवारे विराम् । कुङ्मेन होमः । ̀  ग्राम्यवोजेन 

वा । नागमुख प्रजापतिमभ्यय दधिपयसा बलिः। मधुसपिषा 

वा। प्रजापतिदवता। प्रजापते न तदिति मन्तः । छतङ्कम्ब- 

दानम् । खृगशिरसि सोमगुरुवारे रुद्रसंख्या दिवसाः । भ्रन्यवारे 

पच्च । गन्यपयस्ता होमः । सृगसुखे सोममभ्यथ्ये कृगमांसं दद्यात् 

सोमो देवता। सोमोधेनुमिति मन्तरः। पयखिनों श्वेतघेनुं 

दद्यात् । श्राद्रौयां भौमणश्क्रवारे सन्देहः । भन्यवारे न जोवति। 

सक्तत् दध्ना होमः! ससपिमधना वा। छागसुखे रुद्रमभ्यश्य 

रक्षं देयम् । रद्रो देवता। नमस्तेरुद्र् इति मन्तः । हषसुरभो- 
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दानम् । पुनवसौ सोमवारे पञ्चरात्रं भन्यवारे सप्त । तिलेर्हीमः। 

्ताङ्गे स्तिलतण्डलकोवा । शुकरसुखेऽदितिमभ्यथ्ये धान्याश्ञलिः। 
मकंटमुखे वा। अदितिर्देवता भ्रदितिर्खौरितिमन्वः। सुवै 

कम्बलं वा दद्यात् । पुष्ायां बुधवारे तयोद थदिनानि । अन्यवार 

सप्तवादश वा दिनानि। पायसतण्डले ईमः । तपायसेन वा 

नागसुखे ठषस्यतिमभ्यच्ये दधिदानम् । हस्ति देवता । दह- 

स्यते भरतोति मन्वः। सुवणंदानम्। भरक्चेषायां सोमशुक्रवार 

न जोवति । भअन्यवारे नवरात्रम् । सर्पियुकेग्राम्यौषधिभिर्होमः। 

वयटवोजेवा । माजीरमुखे सर्पानभ्यच्यं दधि मधुष्टतं दद्यात् । 

सर्पोदिवता । नमोऽस्तु सर्पेभ्य इति मन्व: । तपूणघटदानम् । 

मघायामादित्यवुधशनिवारे नवदिनानि। भ्रन्यवारे न जोवति। 

छताक्षतिलतण्डुले ईमः । वानरमुखे पितृनभ्यश्ये तिलमाषं 

दद्यात् । पितरो देवता। नमो वः पितर इति मन्ः। 

तिलमाषदानम् । पूव्वफर्गुन्यं सोमशक्रवारे दिनान्यकादश्र। 

अन्धवारे मासदयम्। माषयुक्ञाक्तेर्होमः। कपिमुख तिलो- 

दनदानम् । भगो देवता । इमा गिर इति मन्व; । एतपूणेताम्ब- 

पाव्रदानम्। पञ्चरब्रानि वा। उत्तरफरगुखयां भोमश्क्रवारे 

दिनान्येकविंश्रतिः। भ्रन्यवारे पञ्चदण । सपिःपरियमिर्होमः। 
दकघ्नावा। सर्पिः पलाशेन वा। गोमुखे प्रभूतथाकदानम् । 

प्रभूतगव्यं वा। श्रय्येमा टेवता। महि बौशामिति मन्ः। 

हिरण्यं रजतं वा देयम् । हस्तायां शनेश्वरादित्यबुधवारे 

दिनानि पञ्चदश । प्रन्धवारे नव । दध्यच्ततिले होमः । महिष- 
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सुखे पष्करदानम् । सविता देवता। टेव सवितरिति मन्तः 

यस्िनोधेनुदानम् । चित्रायां सोमवारे दिनानि दश । भन्यवारे 

श्ध्णसम् । सष्टतदुग्धनवाव्ररोमः। व्याघ्रसुखे तगरपुष्प- 

लिः । त्वष्टा देवता । चित्रावसो इति मन्व: । छतोदनदानम् । 

न शनिवारे दिनानि सप्त अन्यवारे मासदयम्। साज्ययवेः 

साज्ययवभक्ते वी. होमः। महिषमुखे गुडतण्डनाः । वायुर्देवता । 

श्रानो नियुद्धिरिति मन्तः। पयःकुम्भदानम् । विशाखानच्चतरे 

भोमादित्यवारे महता कष्टेन जोवति। अ्रन्यवारे विंशति- 

दिनानि। श्रट्टाविंशति वी । पयोवसाहोमः। व्याघ्रमुखे गुडो- 
स 

[दनम् । इन्द्रागनो देवता । इृन्द्रागनो ्रागतमितिमन्तः । पोतरक- 

चस्त्दानम् । अनुराधायां बुधवारे चत्वारिंशदिनानि। भ्रन्यवारे 

दश । माषभक्तन होमः। गोसुखे जलसहितं गुडोदनम् । मग 

मखे वा। मित्रो देवला । मित्रस्य चणो त इति मन्तः । 

चन्द्नदानम् । ज्येष्ठायां गुरुश्क्रवारे दिनानि दश। अ्न्यवारे 

पञ्चदश । कर्टकमिग्रगो रोचनाधान्यमिखितयवे बा होमः। 

` मुखे तिलदानम् । माजौरमखे वा । कपिमुखे सोवोर इति 
कैचित्। इन्द्रोदेवता । सजोषा इन्द्रइतिमन्तः। सुवदानम् । 

| मूलायां भौमशनिवारे महता कष्टेन जोवति। भरन्यवारे न 

जोवति। क्रमुकमूलेन होमः। घान्यतिलयवगोधूममधु- 

मा वा। यथोपपत्रमूले वा । श्र्वमुखे माजारमुखे वा तिल- 

"दानं बलिः । अजामुखे शोतजलमिति कचित् । निति देवता । 

असुन्वन्तं इति मन्तः । क्रष्णवस्तरतिलमाषकाटदानम् । पून्धा- 

२५ 
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घाटायां सोमबुधेवारे पञ्चदिनानि । भन्धवारे तोरि । शणक- 

वौजेन शालिभक्षष्ठतदुग्धन वा होमः । कुन्भोरमुखे लवणदानम्। 

कूर्मुखे वा । भापो देवता । इदमाप इति मन्वः। जलकुम्ध- 

दानम् । उत्तराषाढायां गुरुवार दिनत्रयम् । भन्यवारे सप- 

दिनानि विंशति वा। करल्नवोजंर्माषतिले वा होमः। गोमुख 

गोमायुमुखे वा तिलोदनं बलिः । विशखेदेवा देवता । विश्वे देवास 

षति मन्वः। सुवणंमाषषयदानम् । यवशायां शनिरविवारै 

दिनानि पञ्च । भरन्यवारे मासदयम् । रक्तधान्यतण्डलदहोमः । 

मदिषम्खे रक्तवलिः, हरिर्देवता । तदुविष्णोरितिमन्तः। 

पौतवस्रदानम् । धनिष्ठायां सोमसौम्य वारे दिनानि पच्च विंशति 

वा। अन्यवारे पञ्चदश। न्यग्रोधोदम्बराश्वलयसमिदिर्ोमः। 

माषभक्तिले वी । मनुष्वमु खे शोतलजलं बलि; । वसवो देवता । 

वसूनां भागो इति मन्व: । सुवणंदानम् । शतभिषायां गुरुशक्र- 

वारे दिनानि शतम् । अन्यवारे एकादश । यवेरत्रतिलाभ्यां वा 

होमः) परिजातपुष्येरिति कचित्) गोमायुमुखे तण्डुलम् । 

वरुणो टेवता । दमं मे वर्ण दूति मन्व: । पञ्चरब्रदानम् । पूववै- 

भाद्रपदे भोमशनिवारे कष्टेन जोवति। अरन्यवारे मासदयम् । 

पलाशसमिह्वर्हामः। गोमख गोमायुमबि वा तण्डलवलिः । 

अरजेकपाद् देवता । ऋतघामासौतिमन्वः । पयखिनोघमुदानम् । 

खन्तरभाद्रपदे सोमवुधवारे दिनान्यष्टौ अन्धवारे पश्चदश। 

पयसा एतेन जातोपर्रेवा हौमः। पषदाञ्येन वा। गोमुख 

त्डलबलिः। अददिवृप्नो देवता । ततर अ्रहिर्ब्रो इति मनवः । 
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टतङ्ग्भदानम्। रेवत्यां गुरुवारे दिनेकम् । भ्रश्धवारे दश । 

सयवाक्ततेः पलाशसमिद्धि वा होमः। श्रखण्फलानामष्टोत्तर- 

शतं वा। गजकुम्पे मधुयुक्तशष्कुलोयुग्मं बलिः । पूषादेवता । 

पूषव्र कषं दति मन्तः । नानापिष्टकदानम्। 

श्रच छोमद्रव्याणां गायत्राभिमन्चणम् । तत्तम्मन्वैर्डोमः । 

होमख रासौ सन्ध्याप्रथ्ति। होमानन्तरं बलिः । तदनन्तरं दान- 

मिति केषाित् सम्प्रदायः। अन्येषां तु गायत्रा सव्वनक्तत- 

शान्तौ यथोक्घद्रव्यहोमः । 

पूर्वोक्त एव । होमानन्तरं दानम् । सन्ध्यानन्तरं पिष्ट 

मयप्रतिक्षतिमुखे तत्त्मन्तेस्तत्तद्टेवतापूजनम् । ततोऽखिभ्या- 

मेष बलिनम इयेवं बलिदानम्! एवं जिरात्रं पञ्चरात्रं सप्तरात्रं 

वा व्याधिगुरुलाघवमपेच्य । भ्रव सत्यैञ्वरेषु 

सल्य॒ज्ञयाणना होमः कत्व्यो ज्वरशान्तये । 

दूति कत्तव्यम् । 

दति ज्वरहराणि । 

अधातौसारहरम् । 

कर्विपाके,- 

स्मार्त ग्निं शमयेद् यस सोऽतिसारयुतो भवेत् | 

अभ्निरस्मोत्युचं जघा दशांगं जुडयात् तिलान् ॥ 

सर्पिषा वां श्जतान् दययादिरण्छं ब्राह्मणाय वे। 
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जपसंख्या व्याध्यनुसारेण । तताग्नयुल्लादप्राय्ित्षमपि 

कर््तव्यभिति महारव । 

पाद्म,-तरेताग्निनाशादतोसारः। तप्रतीकारो बौधाय- 

नोक्षः-पलेनार्ेन वा सुवर्णन ताम्रेण वङ्किमूत्तिं मेषस्थां क्ता 

रलवस्तरलचन्दनरक्तपुष्पसुक्रादामविभ्रूुषितां क्ल्ला ब्राह्मणायामिनि- 

होचिरे ब्रह्मच्येख्ाय वस्वाङ्लोयकभूषिताय दद्यात् । 

'चताग्निरूपोऽग्निसू्बमन्सखरसि वे दृणाम् । 

तवं वेल प्राक्तनं पापमतोसारं विनाशय ॥ 

भनेन मन्तरेण दानम् । शातातपः,- 

स््नोन्ता चाति्षारो स्थादश्वलान् रोपयेत्त सः। 

दाच्च शकंरां धेनुं भोजयेच्च शतं दिजान् ॥ 

प्रत्येकं समस्तं वा रोगानुरूपेण । 

दावागनिदायकश्चेव रक्तातौसारवान् भवेत् । 

तेनोदपानं कन्तव्यं रोपणोयस्तथा वटः ॥ 

उदपानं शक्तया कूपादि । 

अथ ग्रहणोरोगे | 

क्मविपाके,--कारणं विना भाव्यीत्यागी ग्रहणोरोगः। तव 

शिवसङ्ल्पसूक्तस्य माध्यन्दिनिषडचस्या्टोत्तरसहसखरजपः । सीर 

मन्तस्य उदब्रुदयत्रिति बुगचस्य जपः । 
---- ~~ ~~ - -- -- ~~ - ~ “~~ ॥ रे -----+ = ~ --------~--- ~ ~~ ~~ । ^~ ̂ -^ 

(१) 1. व्रेताग्निर्पोऽग्निरोष्यस्वमन्त ०। 



मित्या्ारप्रटोपः। १९७ 

धेन सलक्षणं ददाद् वस्नाभरणभूषिताम् । 

पद्मपुराणे, "ग्रह णोवान् प्रव्युेत निदानम् । हेमगङ्ग 

रोप्यसुरा वासोभिरवे्टिता घर्टाचामरभूषिता पयखिनी धैमुरदेया । 

इदं विष्णुः, प्रोत विष्णुः, विष्णोर्नकमिति मन्रतयेण समिदाज्य- 

चरुषहोमः। होमान्ते इतवते तस्मे वस्तराङ्लोयकेः पूजिताय 

विष्ुवदानम्। ततर मन्ः-- 

देवकीपुत्र चानुरकंसामुरविनाशक । 

कतेनानेन दानेन ग्रहणो शान्तिरच्छतु ॥ 

प्रत्येकं द्रीणपच्चकमिति धान्यनवकेन सदह दानमिदम्। 

हिर्ण्यदल्तिणासदहित्च । 

अर्शोरोगहरम् । 

कश्मविपाके,- भतकाध्यापक--श्तकाध्यापित--गरपूव्यक- 

होमयन्नकन्तां भ्र्शोरोगवान् । 

तविष्ठत्तौ प्रकुर्वीत कच्छं चेवा तिक्षच्छरकम् । 

चान्द्रायणश्चेव तथा जपेव्सक्तश्च पौ रुषम् ॥ 

उद्यन्रयन्रुचं विष्णुृद यख जपेत् तथा । 

श्रग्निवणां शुभामिति जपेत् सूक्तं समाहितः ॥ 

सहिरण्यं तं दद्यात् ग्रोवियाय कुटख्बिने | 

(१) 7. प्ङ्णोवानप्र्महेतृनिदानं। ( पाठहयद्य कस्यापि नाथः सङ्गच्छते | 

सं । ) 



१९८ जिश्ाचारप्रोपः| 

कच्छादौोनां व्याधिशक्रयाच्यनुसारेण व्यस्तानि वा समस्तानि 

वा योज्यानि । 

गुदरोगहरम् । 

शातातपोये,-टेवालये शक्त्करणादु गुदरोगः। मासं 

सुराचनम्। गोदानदयम् । . प्राजापत्यश्चेकम् । तत्र निष्कृतिः । 

व्यस्तं समस्तं षा । सुराचनं सूर््या्चैनम् । विगरमूतरो लर्गेऽकतशौ चस्य 
भोजने सततं गुदस्रावः ¦ कच्छातिक्लच्छचान्द्रायणानि । व्यस्त- 

समस्तानि । अ्तौभ्यामिति सूज्गन चोरखपिर्होमः। उदबु- 

त्रृचस्य जपः | 

प्वासरोगे । 

कतघ्नो जायते म्यः कफवान् ासकासवान्। 

कग्मविपाकसमुश्चये,-- 

चान्द्रायणत्रयं कुयात् पञ्चाश प्रभोजमम् । 

्रग्नर्नेताख्यसूङ्गेन चरुणा सपिषा युतम् ॥ 

अष्टाधिकं च जुद्यादस्य रोगस्य शान्तये । 

वायुपुराणे तु तद्दिष्णोरिति सूक्तेन जपो ब्राह्मणभौजनच्च। 

एतद् व्यस्तं समस्तं वा । श्रन्यत च कुरुचेतादिदृेपु महारान- 

ग्रहणं निषिद्धं क्ृष्णाजिनादिग्रहणं खस्यापातस्य ( शम्यापात्रस्य ) 
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वा प्रतिग्रहः निन्दितेभ्यो वा ग्रषटणं शतासकासदेतुः । तव्रायिन्तं 

महिषोदानम् । परुषसक्षजपः । सहखनामजपो वा । उव्यन्न- 

्यन्रुच (चा)चव्वान्यहोमश्वा्टोत्तर्तम्। हिरण्यदानम्। रक्तवस्त 

तयदानम् । पञ्चाशद्िप्रभोजनम् | सहस्र कलशस्रानख्च सदरणख । 

तत्रापि व्यस्तं समस्तं वा। ातातपे तु पिष्नः खासकासो 

छतपलसदहस्रं दद्यात् । पाद्य,--ध्वजपाशदानम् । सुवर्णेन रौप्येण 

बा पलेन पलाइन वा ध्वजं पाश्ख कारयेत् सुक्ताविसक्त- 

मरकतयुक्षं ध्वजं पाशञ्च । तत शभस्थाने कुमभस्यापनम् । कुम्भे 

तिलद्रौणपञ्चक खापनम् । कुम्भस्य वस्तेण वेष्टनम् । गन्धपुष्याक्ततेः 

पूजनम् । तदुपरि ध्वजपाशयोः स्थापनम् । तत्पाशखं निष्कहय- 

स्थापनम् । कुम्भे वरूगवायुपूजनम् । षोडग्ोपचारेण तल्लिङ्मन्ता- 

भ्याम् । खनाममन्वेण ष्वजपाशपूजनम् । भओरोचियाय कुटुम्बिने 

दानम् । तत्र मन्वः- 

नमः पाशश्ते तुभ्यं नमो ध्वजधरायते। 

जलाधिपतये तुभ्यं वायो सव्वैजनप्रिय ॥ 

युवयोः प्रोतये दन्तौ ष्वजपाभौ सुराचितौ। 

श्वासकासौ हरेतां मे प्रोतौ स्वजनाय ॥ 

दूत्यक्छा निष्कदयसदहितौ दद्यात् । दक्षिणा काश्चनम्। 
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लयरोगषराणि । 

ब्रह्महा च्षयरोगो स्यात् । 

प्रायचित्ताईमहन्ति स्त्रियो रोगिण एवच । 

इति षडब्दलच्छं प्रायचिन्नम् । कदलोदानम्। बोधायनः,-- 

पत्रयुतः कदलोठक्षः फलेन शक्या फलदहइयेन तयेण वा सूतेणा- 

वेष्टितः। कदलोहक्षपूजानन्तरं ब्रा्मणत्रयभोजनम् । अगम्बकेण 

तिलाज्याष्टोत्तरशतदोमः। शोमकच्च ब्राह्मणाय वल््रालङ्ार- 

पूजिताय घर्मन्नायामवेदिने खखकदलोदानम् । तवर मन्तः,- 

हिरण्यगमभ पुरुष परापर जग्मय । 

रम्भादानेन टेवेश चयं नाशय मे प्रभो ॥ 

ततः पुण्याहवाचनम् । बन्धुभिः सह भोजनम् । 

शातातपः,- 

राजहा राजयच््मौ स्यादेषा तस्यापि निष्कृतिः । 

गोभूदिरण्यमिष्टाव्रजलवस्प्रदानतः॥ 

गुडधेनुप्रदानन जलवस्तप्रदानतः । 

इत्यादिभिः क्रमेरेव यच्छरोगः प्रशाम्यति ॥ 

भ्रादिशब्दाद् ग्रहशान्तिविनायकशान्तिख्च। एते च व्याध्यलु- 

सारेण व्यस्ताः समस्ता वा। 

माच्छे छतघेनवः । गोमयोपलिप्तदभास्तत्र भूमौ चतुहस्त 

कछष्णाजिनास्तरणम् । तव प्राकशौषधेनु कल्पनम् । एवमुदकभोषे 

वक्कल्यनम् । माषचतुष्टयेन उत्तमा धमु; । हाभ्यां मध्यमा । 
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माषेण कनिष्ठा । वत्सश्चतुग्रांेन । ताम््ङुश्धे धेन्वाकारेण शतं 

कल्यम् । सुक्ताश्क्तिदयेन कणेदयम् । सुक्तादयेन चक्तुदंयम् । 

शुक्तकम्बलो गलकम्बलः। सितसूताणि शिराख्याने। तासं 

प्रष्ठ कङकुच्च । सितचामरेण पुच्छः । नवनोतन स्तनो । कांस्येन 

दोषः । इन्द्रनोलं चन्स्तारका । सुवर्णेन गङ्ग; । रौष्येण खुराः । 

कपूरेण पादाः. नानाफलानि दन्ताः। गन्धकरण्डको प्राणः । 
एवमादि सव्यं वत्सस्यापि। एवं कतौ घनुवस्सौ गन्धपुष्पधुपदोपेः 

प्रपूजयेत् | 

तत्र मन्वः,- 

धरमुस्त्वं एथिवो तुल्या यस्मात् केशवस शिता । 

सव्यैपापद्धरा नित्यं ततः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

% चतुर्मुखस्य या लच्छर्या लच्मोधनदस्य च । 

लच्छमोया लोकपालानां सा धैनुवंरदाऽसत् मे॥ 

द्त्यामन्ता दानम् । श्र दकिणा निष्कगतं पञ्चाशद् वा। 

शरथवा पञ्च सुवणः । 

0. पतप5 1५१५ दूति पूजा | अथ धेनूनामामन्त्रणम् | 

या लच्छ्मीः सव्यदेवानां या च देवेष्ववस्विता | 

परनुष्ट्पेख सा ठेवो मम शान्ति प्रयच्छतु ॥ 

देडस्या याच रद्राणां शङ्करस्य प्रिया सद्ा । 

सेलुद्धपेण साटेव) मम पापं व्यपादहतु॥ 

विखोर्वन्नसि या लच्छो यां च स्ाद्ा विभावसोः | 

चन्द्राकंशक्तिया नित्या धेनुरूपास्तु सा ध्िये॥ 

२६९ 



४०९ नित्याचारप्रटोपः। 

शूलरोग । 

याज्नवल्काः,- 

श्रब्रहन्ता रामयो स्यात् । श्रासमयः शृलरोगः । भ्रतोपपातक- 

प्रायित्तं वेमासिकम् | सांसपक्षच्छाणि । 

चिन्तामणौ,- 

शूलेन मनुष्याणां हिंसकः शूलो । तस्य शृलदानं प्रायचित्तम्। 

पलेन पलार्देन वा सौवणशूलम् । राजतं वा तासं वा लोहं 

वा खादिरं वा। श्राचायत्राह्मणयोवेरणम्। श्रावाय्यस्तिल- 

द्रोणोपरि तदं तत्पादे वा शूलं स्थापयेत् । रक्ञवस्तेण वैश्टयेत् । 

ओेवपश्चाच्चरेण तरयस्बकमन्तेण शूलं पूजयेत् । शूलस्य दक्िणतः 

स्थर्डिलेऽग्निस्थापनम् । श्रगनेः पूर्व्वं नवग्रहयन्नवत् कलश- 

स्थापनम् । ब्रह्मोप्वेशनादयाज्वभागान्ते पुरुष एवेदभितिमन्वेणा- 

ष्टोत्तरशतसंख्ययन्नोयसमिद्धोमः। ताम्बकमन्तेए तावटेवानज्य- 

होमः। इत इन्दर भयामहेत तेनो त्रभयं कपि । मघवंत्ल्जिग्ध 

वेतन्र भजये षिरिषो विख्थो जहि (?) इति मन्वण तिल्ोमः । 

होमान्ते कलशनिकटे '"चोषशन्तिपाठः। यस्यां शाखायां या 

शान्तिः सैव पठनोया । कलगोदकेन सुरास्वामभिषिश्चन्तित्यनेन 

रौगिणोऽभिषेकः। ततो इतवते पूजयित्वा प्राञ्मुखाय सखय- 

मुदश्नुखः पूव्वेपापं समत्वा मन््ण शलं दयात् । मन्तो यधा,-- 

(१९) ?. टोष्ान्तिपाठः। 
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लं शल ब्रह्मणा रुष्टं तिपुराणां विनाशनम् । 

देत्यानां दानवानाञ्च शङ्करस्यायुधं तथा ॥ 

कुक्तिखमथ पाशेस्थमथवा पृष्ठसङ्तम् । 

शूलं विनाशय त्वं मे महादेवेन धारितम् ॥ 

संतो दक्तिणा | 

ततः ख्नालातु भु्नोत ब्राह्मणैः सद बन्धुभिः । 

दति सव्वंशूलहरशूलदानम् ॥ 

मा ज 90 ध 

अमचिशूलहरम् । 

कममविपाकसमुच्चये,- 

चान्द्रायणं चातिक्घच्छरं प्राजापत्यमधापरम् । 

होमायपि च कुर्व्वोति व्याध्यादेरनुरूपतः ॥ 

कंम्मविपाकसंग्रहे,- 

शूद्रात्रभोजनव्रात्यदिजान्रभोजनं चाजौणेगलकरं सकाञ्चन- 

रूप्यपलत्रयदानं च तच्रिष्क्तिः। विश्वस्तविषदाने श्रोहशूलं 

चान्द्रायणपराकं उद्यन्रुयत्रिति व्यचो जपः । सन्ध्यात्रयेऽपामजेन- 

स्तो जपश्च । तैव 

दात् त्राह्मणमादइय दानेन जठरे शूलम् । 

तत्र क्च्छरातिल्लच्छर चान्द्रायणानि | तत्रेव गोगामो कटिशूलो । 

सच्छा तिकच्छसोरजपान् कुरव्यात् । गां स्त्रं काञ्चनं ददात् 

सहिरणयष्ठतः। श्राज्याबेक्तणमन्त्रः | 
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अलच्छमोयेव दौभाग्यं सव्यैगाजेष्ववखितम् । 

तत् सव्वं शमयाल्य त्वं लक्समी पुष्टिश्च वद्य ॥ 

तत्रेव सन्ध्यादयकरणे शस्तशलं । निष्कहादशदानं ब्राह्मण 

भोजनं सौरमन्तरजपः हिरण्यदानम्। तन्रैव पितरोमेधुनखरवणे 

कणेशुलम्। कुटुम्बिने निष्कविंशतिदानं वेष्णवमन््जपः 

श्रपामाजंनस्तो व्रमन्ितजलपानं ब्राह्मणभोजनम् | तत्रेव नम्न- 

परस्तोदर्भने श्रस्तमनोदये सूव्यदेने च नेतशूलम्। वर्खीदा 

श्रसि, वर्चो मे टेहोति दशाक्तरमन्तेणाष्टोत्तरायुततिलान्य- 

ष्मः! प्रजापति ऋःषः अतिजगतोच्छन्दः भ्रम्निर्देवता । वयः 

सुपर्णामिति मन्वण जलेनाच्तिसेचनम्। ब्रक्तोभ्यान्ते इति 

सूक्तस्यायु तजपः। 

शातातपः,- 

शूनो परो प्रतापेन वपुषा जायते तनु; । 

श्रब्रदानं स्द्रजपञ्च। तन्मत सब्वेशूलेषु | 

कश्चविपाकसमुचये,- 

गेषं क्द्छदयं कुर्यात् गायत्याञ्चायुतं जपम् । 

तिलदहामसहसखन्तु जपेन्बुलयु्ञयं तथा ॥ 

व्यु्ञयस्ताम्बकस्तस्यागरुतं जपः । व्यस्तं समस्तं वा | 

कर्शमविपाकमंग्रदे तु पुखयख्ामे दत्तच्छाग्रानदोपुलिनादिषु मूत्र 

पुरोषष्टोवनादिकरण खेदः। ददं व इति मन््रस्यायुतजपः। 

आपोदिष्ठतिवुपरचेन चरुणा युतसपिषा श्रयुतं होमः। 



जित्याचारप्रडोपः। १०५ 

पाण्डरोगे । 

कश्चविपाके,- 

देवदिजद्रव्यष्टारो पाण्डरोगो । कच्छातिक्च्छं चान्द्रायणम् । 

कुमाण्डशोमः। स्वणरजतचन्द्रं वासोदयञ्च ददात् । शिरोवेदना 

सहितपाण्डरोग कच्छातिक्तश्छं चान्द्रायणं मिष्टात्रेन शतब्राह्मण- 

भोजनञ्च। पाण्डुरोगदहरणष्वोटानम् । पलत्येण तदर्देन वा 

परथ्वों सपत्ैतवनसागरां क्ता नवरत्रान्वितां शखेतवाखसावेख्य 

पलाष्टमितकांस्यपातरे क्ता 

एष्येडि देवि धाचौ त्वं रूप्येऽस्मिन् सम्यगाविश । 

सहिता पञ्चतेर्दोपैः सपविक्रैमनो हरेः ॥ 

इत्यावाह्य षोडशोपचारे; पूजा । अग्निपूत्वे बैष्टिताश्वलादि 

सृत्तिकायुतकुम्भस्थापनम् । भूमिभून्रेति मन्तेण समिदोमः। 

भूभूमिमगान्नाता मातरमभ्यगादिति तहोमस्तिलङोमख । 

होमान्से पावमानादिमन्तैरभिषेकः। शन्तोवात इत्यनुवाकेन 

शान्तिपाठः । श्रक्तौभ्यामित्यनुवाकेन रोगिणोऽङ्कमाजेनम् । ततः 

धातौ धरितो भूतानां वराहेणोडुता पुरा। 

रल्नगभगे समूद्रेकवसना सव्वशोमना ॥ 

दानेनानेन सुप्रौला पार्ड्रोगं व्यपोहतु । 

ति मन्तः ततो दल्िणा । 
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शौतोष्णज्वरगुददटाई । 

वेष्यवधे गात्राणां छेदात् भो तोष्णज्वरौ गुददादख । प्रायचित्तं 

कच्छमतिक्षच्छ शतविप्रभोजनं उव्यत्रिति तु्रचस्य जपः भ्रयुत- 

संख्यः । रन्ते पितरिति सूक्तन चरुणा होमः । भ्राज्यशतदहोमख 

अथवा महिषोदानम् । यथेच्छसुवणंघटिता महिषो । 

अन्तवु दिहरनारायणदानम् । 

हयगोषं,-- 

अद्ध; करयोखक्रशहो दसिण्योः क्रमात् । 

वामयोञ्च गदापञ्चे सोः प॒ष्टिखास्य पाश्वयोः ॥ 

लच््ोर्वोणादस्ता पुष्टि; पद्महस्ता । व्यवहारिकनिष्काभ्यं 

निष्कण वा सखणंन। पञ्चगव्येन राप्य कुङ्मोपरि स्थापनम् । 

श्वे तवस्रेणावेच्य षोडशोपचारैः पूजा नारायणमन्तेण । तेनेव 

समिदाज्यतिनद्ोमः। प्रत्येकं शतं शतं व्याष्टतिभिञ्च तिलल- 

होमः) ततो नारायणमन््ेण रोगो नारायणमचयेत्। ततः 

प्रद्यु खाय इलवते उदद्ुखस्य रोगिणो दानम् । 

नारायण जगम्नाथ शङ्कचक्रगदाघर । 
>~, 0) > + 

पूव्येजम्मनि यज्ञादेविघ्राद् यद् वेक्षतं मम॥ 

* लच्छयोः पद्महस्ता पुटिर्वो्ाश्सता ववि पाठ पव सम्भाव्यते ्तिसं 
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अन्तवद महारोगं दानेनानेन तोषितः । 

प्राक्कःचक्रगदापाणे श्सयाशु जगत्पते ॥ 

दति मन्वः। ब्राह्मणभोजनं बन्धभिः सदह भोजनच्ख। 

वातरोगहराणि । 

क्मविपाकसंग्रह,-- 

देवब्राद्यणघधनदरणात् खामिद्रोदार् वातरोग । 

कच्छा तिक्लच्छी कुर्व्वीत चान्द्रायणमधापरम् 

वात ्रादत्त मन्तश्च जपेदयुतसंख्यया । 

अभग्निरग्नोत्युचं चैव जपेच्च जुडयादपि ॥ 

होमदरव्यमाज्यम् । 

कश्मविपाकसारे,-- 

गुरुप्रत्य्थो वातरोगो । 

नामत्येण कुर्व्वीत जपशोमच्च शान्तये । 

उन्द्रादटे । 

कश्यविपाकससुचचये,-- 

परमोदनेन स्वकाय्य॑सम्मादनसुखरादहेतः । तत्र कच्छ 
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[| © ॐ 

चान्द्रायणं सारसखतमन्जपः ब्राह्मणतपणश्च । यद् वागिति, देवीं 

वाचमजनयन्त देवा इत्ययुतादिसंख्या । 

धनुर्बातहरम् । 

ततरैव,-- 

अरनिच्छन्तोसुपनतासुपसुङ्क्ते परस्वियम् । 

सव्याङ््वेदनायुक्तो धनुवी तयुतो भेत् ॥ 

कच्छा तिलच्छ चान्द्रायणं महिषोदानमेवच । 
उदयत्रुयन् जपश्चैव शक्तया ब्राह्मणतपेणम् ॥ 

नामतयायुतत्रयं जपन्रामसहख कम् । 

जपेत् पुरुषसक्श्च तद्रोगस्योपशान्तये ॥ 

मदिषौदानमन््ः श्लासकासदरे दशितः । 

पक्तवातरम् । 

ततेव,- 

सभायां पक्तपातोच जायते पक्तवातवान् । 

निष्कशतमितं हेम दव्यादानं दिजातये ॥ 

खाडच्च वेणावं ददादामनोहितमिच्छता । 

स्तधान्धानि दद्याच्च गोदानं तत्र कारयेत् ॥ 
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वातह रश गदानम् 

वायुपुराणे, -वातव्याधियुक्तः स्तयात् । 
षै 

बौधायनः, 

हिर प्यं कारयेत् ताम्रं घनन्तु दशभिः पले; । 

तदन तदर्दन शृङ्ग रुप्यमये छते ॥ 

तणश्ुलोपरि संस्याप्य ब्राह्मणाय निवेदयेत् । 

भ्राटृकत्रितयं वापि तदद् वा खशक्तितः॥ 

पदेषु चतुषु खाप्यं कांस्यपात्रे चतुष्टयम् । 

वायुदेवतमन्तेण समिडोमः। चरुहोमः । एवं हो मोऽष्टशत- 

मष्टाविंशति वा प्रत्येकद्रव्यस्य । इतवते हिर ण्दानम् । ततरमन्तः 

लच्छोपते देवकिनन्दन 

त्षोराविशायिन् वचसामगम्य । 

गोविन्द् दामोदर वातरक्तं 

विनाशयाशु चयितारिवग ॥ 

बतो दल्िणादि | 

रतीवात.। 

्ातातपः,-- 

रत्तवस्वप्रवालानां हारो स्याद् रक्तवातवान् 

चान्द्रायणदयं कुय्याटेतद्रौगस्य शान्तये ॥ 

>| 
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बौधायनस,- 

सवर्णागमने वातरक्तवान् जायते नरः । 

एतद्रो गनिहच्यथं षड्द्गः क च्छ माचरेत् ॥ 

!इति धनुर्वातः । 

अथ रक्रवातहराणि । 

शातातपः,-- 

रक्तवस्त्प्रवालानां हारो स्याट् रक्तवातवान् । 

सवस्तां महिषौ दद्यात् पद्मरागसमन्विताम् ॥ 

वस्तं रक्तम् । महिषोदानमन्त; काशश्वासहरे उक्तः । 

वातपित्तहरम् । 

कर्विपाकसंग्रड,-- 

लशुनं ग्टव्ञनं तालफलं चा्माति यो नरः । 

स वातरोगो भवति कच्छं चान्द्रायणं चरेत् ॥ 

वातपित्त लच््मोनारायणदानम् । मन्ते वातपित्तं विनाशये- 

त्युः । 

(१) न्न ^^दूति ध्ुवांतः" इति समाधानं न सङ्गच्छते । सं 
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रक्तपित्तहरम् । 

णातातपः,- 

मदयपो रक्तपित्त स्यात् स ददात् सर्पिषोघयम्। 

मधुनोऽदघटच्चेव सहिरण्यं विशये ॥ 

रत्र मदयपानप्रायशित्तं तमासिकादिषडब्दपव्यन्तं व्याधि- 

इरमभावे न काय्यम्। व्याधिनाथाय छतघटदानम्। मधु- 

खट दानच् । एवमन्यत् । 

अथ दष््रहरम् । 

शातातपः, 

चपुद्धारो श्े्मणः | तच शान्तपनं कछच्छम् । तथा नित्यानु- 

छानविमुखः कफरोगो । तत्र मासमेकं यावकम् । सदखनाम- 

पाटः । नामत्येण चव्वाज्ययोरषटोत्तरायुतद्धोमः। 

अपस्प्रार । 

शतातपः,-- 

धरत्तोौऽपस्माररोगो । त्रह्मकूचचयं घेनुदानख्च तत्र प्राय- 

चित्तम् । कश्विपाकसंग्रहे तु गुरुखामिद्रोहेणापस्मारः। तत 

चान्द्रायणम् । सदसस्पति मन्तेण चव्वज्यष्ोमः| ब्राद्यण- 

भोजनम् । हिरखदानम् । व्यस्तं समस्तं वा । 
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व्रगदराणि । 

शातातपः,-- 

जात्यन्तरस्लोगमने मस्तकव्रणम् | प्राजापत्येन शदिः 

नासिकात्रणि प्राजापत्यचतुषटयम् । 

कर्मविपाकसंग्रडे,- 

क्ममकालेऽश्वकुक्ुटखरादिदशने नासिकात्रणम् । तत उदयन्रु- 

यत्रि तिलुपचेनाज्यायुतह्ोमः। चरो । श्रौसूक्ञजपः। शिव- 

संकल्पेन मन्चथिता दू तस्य शिरसि बध्नोयात् । 

शातातपः,-- 

खदारत्याग हदयत्र णम् । तत्र प्राजापत्यम् । कम्मविपाक- 

समुचये,-- 

आत्मघाते वक्तसि त्रणम् । तत्र गोदानदहयम्। पञ्चाशद्- 

विप्रभोजनम् | 

शातातपः, 

पिठष्वस्रभिगमने दकिणोषठे व्रणम् । ततराज्यदानम् | तथा 

माष्टष्वस्तभिगमने टक्तिणाङ्ग व्रणम् । तच दासोदानं तामलङ्कत्य । 

एवं टासो मया तुभ्यं स्तरोवत् सम्प्रलिपादिता। 

सदा कश्मकरो भोस्या यथेष्टं भोगमग्रुताम् ॥ 

तथा फलचौर्येणाङ्गःलो व्रणम् । तत्र नानाफलायुतदानम् । 

तधा होनस्त्ीगमने चरणब्रणम्। तत्र प्राजापत्यम् | भगत्रशे 

क्मविपाकसमुच्चये खत भत्तरि व्यभिचारेण योनित्रणम्। त्र 
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नोलवणंदषदानम् । मधुसर्पिस्तिलदानश्च । भगन्दरे वारा 
उत्कोचेन धर्मनिगेयात् भगन्दरः । पाद्मे ्राचायभार्ययागमने 

भगन्दरः । हदगौतमः-- तव ग्रहवेव्यां ग्रहपूजां कत्वा ग्रहरोमं 

कल्ला सौव राजते तास््रे वा पात्रे गव्यष्टतपूरिते माणिक्य 

पद्मरागहोरकवेदृगोभेदमरकतपुष्परागमोक्तिकदरितरतरानि नव 

क्रत्वा दद्याद्मन्चेण - 

श्रादिव्यादिग्रह्ाः सत्वं नवरत्नप्रदानतः। 

विनाशयन्तु मे दृष्टाः सिप्रमेव भगन्दरम् ॥ 

शातातपः,-- 

स्वगोत्रस्तोगमने भगन्दरः तत्र भेषोदानम्। तत्राग्नि 

माण्डोक्तमेषौ दामेलिकत्तव्य तान्वये मानाभावात् खरूपमेषोदान- 

मातं कत्तव्यम् | पूयव्रणे लोभादिना धर्डनिष्वयान्यथाचरेणे 

पूयत्रणम् । तक्लच्छ तिलप्रस्यदानम् । चर्त तिलेर्टो ् तर- 

शतद्ोमो व्याषतिभिः । सदखं वा | त्राह्मणभोजनच्च । नाडो- 

व्रणे, परेषां व्रणमेदेन नाडोव्रणम् । तत्र चान्द्रायणम तिक्लच्छर 

चातिचान्द्रायणम् । ग्रन्ते रौद्रेणाष्टोत्तरणताज्यहोमः । कु्माण्ड- 

षोमः। सौम्यरुद्रजपः। यक्िद्चेदमित्यस्यायुतजपः। एतद् 

व्यस्तं समस्तं वा । 

कम््मविपाकसमुचये,-- 

गुरं वञ्चयित्वाध्ययने अ्रभच्यभक्षणे वा गण्डमाला । तश्र 

कच्छत्रयं चान्द्रायणं पुरुषस्क्ता्टोत्तरथतजपः। भ्रजौम्यामिति 

माजनच्च त्राह्मणभोजनच्च । 
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क्मविपाकसमुच्चये,- 

श्रनिदंगाया गोः चौरं पीला स्फोटकवान् भषेत् । 

उपवास त्रयं क्षत्वा भोजयेद् विंशतिदिंजान् ॥ 

तथा,- 

भ्तषरं हित्वा जारालिङ्गने स्तनस्फोटः। तच गोपञ्चक- 

दानम् । लवणहरिद्राधान्यदानम् । उमामहेष्वरपूजा । दादश 

निष्कदानम् । तामग्निवणामितिसूक्रजपः । 

शिरोरोगे, 

णातातपः,-- 

'शिषहरणे चिरोरोगः । तत्तोपोष्य शिषश्तफलदानम् । 

नारदः, - 

ब्रह्मचारिणो भित्रपात्रभोजने एकाङ्ग गिरोरोगः। तता- 

चोभ्यामितिसूक्तश्तजपः । चरुषतदहोमस्तेनेव । भातातपः,-- 

्वमाजरादिश्ृष्टस्य भक्षणे मुखे परूतिगन्धः। तत्र गोमूत्र- 

पानम् । विप्रतयभोजनञ्च | कश््मविपाकसंग्रहे तु कछच्छातिक्ृच्छौ 

चान्द्रायणं कुभाग्डदोमः गायत्रययुतजपः। शिरयदानं प्रोह्ि- 

दानञ्च। 

(1) शिषफलमन्षातं | सं 
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शातातपः,- 

्रामाब्रहरणे चेव दन्तपोड़ा । तत्र हेम निष्कदयनिर्िताण- 

इयदानम् | 

तथा,-- 

शूकरवधे दन्तुरः । तददिश्दययं छतङ्ुम्भदानम् । 

तथा,-- 

सुरापः श्यावदन्तः । प्राजापत्याष्टकं चरेत् । शकरांतु सप 

दयात् । महारुद्रं जपेत्। दशांशं तिलद्ोमः। वारुणमन्ते- 

रभिषेकः। 

तथा,.- 

परोहेगकरातिनिष्टुरोक्तिः । हदास्यकरणातिक्रुरोक्तिः । गदहभ- 

खरत्वश्च । तत्र सुक्ताकाञ्चनयोदानम्। 

तथा,-- 

मूको श्राठबधात्। तवर चातिचान्द्रायणत्रयम् । सुवणेपल- 

युतपुस्तकदानम् । पुस कदानमन्तः,-- 

सरखति जगन्मातः शब्दब्रह्माधिदेवते । 

दुष्कभ्कारिणं पापं रक्त मां परमेश्वरि ॥ 

कम्मविपाकसङ्गहे,- 

वेदधश्णास्तरमूसयपूव्वेकाध्यापने जिद्रास्फालनमस्पुटवाक्य- 

त्वम् । जिद्नाव्रणच्च । कच्छातिक्च्छौ चान्द्रायणं काय्येम् । 
तामम्निवर्णीमिति सूङ्गस्यायुतजपः। विप्रेभ्यो हिरण््रदानम् । 

ब्राह्मणएभोजनच्च । 
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वायुपुराणे,- 

वाग्विरोधं गुरोः कत्वा वाचा गददवान् भवेत् । 

तत्र सरखतोदानम्। सरसखतो दस्िणे वराक्तसूचरस्ता 

वाभेऽभयपुस्तककरा हंसवाहना। पलतददैतचतुधांशकल्िता । 

शदरौप्येणासनं क्त्वा तदुपरि शक्तया सुवणंपद्मं दला तव 

सरसखतीं स्थाप्य मुक्रामालाश्वेतवस्तखेतगन्धमाल्येः पूजा यद्- 

वागिति ऋग्दयेन कार्य्या । तेनेव शालिपयसाऽष्टशत- 

होमः। समिदाज्यतिलानां प्रल्येकमष्टणतम् । एवं प्रथमदिने 

क्रत्वा आ्रचाय्यब्रह्मयजमानानासुपवासेन राव्रिनयनम् | प्रातः 

सरसतोपूजा । इतवते ब्राह्मणाय दानम् । मन्ः- 

या वन्न ब्रह्मणोदेवोया सा वागो्रो परा। 

ब्रह्मविष्णु शिवेन्डन्देः पूजिता सव्वैवन्दिता ॥ 

तुष्टा भवतु दानेन दत्तेनानेन वाक् परा। 

वाग्षविरोधं गुरोः क्रत्वा यग्म गहदभाषणम् । 

तत्सव्बं च्षपय चिप्र ब्राह्धि लवं लोकपावनौ ॥ 

शातातपः,-- 

'विद्यापुस्तकद्ारो एडमूकः । महाभारतपुस्तकं दयात् । 

कामविपाकसंग्रहे- 

लवण्दरणे घ्राणरोगः। उद्यत्रयन्रुचस्याष्टोत्तरायुतजपः | 

(१) ?. विद्याएृख्लकहारो ठ रड़मूकः | 
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अनेनेव चर्ठतदोमः। रक्तवस्ततरयदानम्। काञ्चनदानम् । 

गोत्रयदानम् । सूथ्यपूजा च। 

शातातपः,- 

कुटुम्बबधे वक्त नाशः । निष्कदानम् । 

तथा,- 

छतचोरो ने्रोगो । इतधेनुं दद्यात् । 

कम्धविपाकससुच्चये,- 

परटृष्टिरोधै भिषकमिथ्याचरणे कामात् परस्तोदभेने 

नेतरोगः। चान्द्रायणं पराकः पञ्चाशद्विप्रभोजनम्। वयः 

सुपणति चरुणा छतेनाष्टोत्तरसहखहोमः। वर्चोदा रसि, 

वर्चोमे धेदोति मन्तजपः। अज्यटानं काञ्चनदानम् । एतद्रोग- 

शान्तये पापनाशाय प्राय्चित्तं कल्पम् । 

अन्धत्वहरम् । 

शातातपः,- 

माढदा श्रन्धः। तजर पलचतुष्टयक्षततास्रपातचे खण 

निष्कक्घतवासुदेवप्रतिमां यदुवंशक्ततां संस्थाप्य तदग्रे खणो- 

पलमितनौकां रौप्यपलमितनोकादणर्डं संस्थाप्य विष्णुं सम्मूज्य 

दयात् । मन्तः- 
(प 
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वासुदेव जगदन्ध्य सब्वैभूताश्ये खित । 

पातकाणंवमग्नं मां तारयािततारक ॥ 

"श्र्धिभ्योऽपि किञ्चिद् दद्यात् । 

पाद्च,- 

पराक्षिरोषे श्रतिपोडा । तत्र गरुडदानम्। खणेपलेन 

गङ्ड; । पक्तौ राजतौ रत्रवदौ। माणिक्याभ्यामक्तिहयम् । 

पादयोः खर्णवलयं रत्रान्वितम् । करे ख णभूषणम् । नासायां 

वदृश्यमौक्तिकान्वितमूषणम् । नानाविधवस्त्रलङ्करणम् । विष्णु- 

प्रतिमायाः शालग्रामस्य वा श्रग्रं स्थापनम् । ब्राह्मणस्य वस्ता 

दिभिः पृज्ञा। सुपर्णोऽसि गरुसानिव्यादिभिगेरुड्प्रकाशकः 

पूजा भन्ते समिदाज्येन तिलेश्चरुणा च प्रत्येकं शतं जुइयात् । 

ततः खस्तिवाचनान्ते प्राञ्मखाय पूजितायोदद्युखस्य दातुदौनम् । 

तत्र मन्तः,-- 

देवदेव जगन्नाथ लच्छोप्रियपरायण । 

वाहनस्य प्रदानेन इर कग विपाकजम् ॥ 

भ्रत्तिरोगं जगव्राय नारायण जगन्मय । 

पुष्यं वा पटलं वापि अरतिरक्षमधापिवा। 

रज्ञं वाप्यथ रक्तां तथावदमधापि वा ॥ 

खात्वा खस्ि वाय विप्रभोजनं खयच् । 

क्मविपाकसंग्रहे,- 

(१) ?. अश्टेभ्योऽपि °। 
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मातापिटगुरुनिन्दाखरषणे कणे रक्गखावः। पूयःखरावो वा। 

तत छच्छचतुषटयं हिरण्यदानम् रक्रवस््रदानं विप्रभोजनं सौर- 

मन््रजपः तेन होमः। एतद्व्यस्तं समस्तं वा| 

क्रभिकर्णेन पञ्च नोलघ्रषा देयाः । शातातपः, वि्वस्त- 

घातौ वधिरः। अरतिचान्द्रायणं कला भ्रन्ते खणपलयुक्तं पुस्तकं 

ददात् । | 

सरखति जगन्मातः शब्ट ब्रह्मा धिदेवते। 

दुष्कश्मकारिणं पापं रक्त मां शरणागतम् ॥ 

कणेकुललः शय्यां दव्यात् । 

विविधरोगे 

ब्रह्मा ण्डे,-- 

कण्डठरोगोऽभच्यमन्षणात् । अतर छच्छतयं धेनुका कम्बल- 

दानम् । तत्र मन्वः। 

उर्णाच्छाटन लोकानां शोतवातभयापष्ः । 

सव्वेदुःखभयादस्मादतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

विकतसरः कच्छरमेकं कपुरफलं दद्यात् । चरहारो खित्र 

पाणिः । कुङ्मफलतयं दद्यात् । 

शातातपः,-- 
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शश्रयोनौ गमनाद् भुजस्तम्भः। रुद्रेण शम्भोः पूजा । सष्सर- 

कलसस्नानम् । चान्द्रायणम् । तप्ज्लच्छरश्च । 

उदक्यां वोच्यात्रभोजो कभिलोदरौ। सप्तरात्रं गोमूत्र 

यावकाहारः स्यात् । 

भातातपः,-- 

ृदयक्मिते भोभरपच्चकत्रतम् । 

उद रगुल्य इत्तुविकारहरण-त्। तत्र गुडधेनुदानम् । 

गुरुप्रत्यधीं वातगुल्मवान् । मासं पयोव्रतम् । 

सुच्चामि त्वेति प्रव्युचं चरुसपिर्ामः अरयुतसंख्यः । वात 

श्रा वातु मैषजमिति सूक्तस्य जपः। अ्रब्रदानम्। 

अन््जागमने गुल्मो । तत्र बौधायनः.--सुवणंरजततास्राकं 

मूलकाष्ठान्यतमेन विनायकः। पुष्करः । स्वर्णेन चक्तुदंयम् । 

'टेवद्रव्यजातौयेनाखुः । नागयन्नापवोतो खर्णन। चन्दनागुस्- 

युष्पादयैः पूजा | विनायकमन्चेणाज्येनाष्टशतषोमः। ततो 

दक्तिणाभिसुखाय विप्राय दानम् । मन्तः,- 

विनायक गकेगान सन्वेटेवनमस्छत । 

पाव्यैतोनन्दन मम गुल्यमाश विनाश्य ॥ 

शातातपः,- 

गभपातने यक्त् द्द जलोद राः । तच जलधेनुदानम् । खर्ण- 

रौप्यतास्नाणां प्रलयेकस्य पलदानम् । 

(१) ।. ऋलिययोनी | 
(*) आग खुनिर्पाणवस्तुनः सम्यक प्रतिमे असमथः | सं । 
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कन्मविपाकसद्गन्हे,- 

भ्रयुतवयं योसूक्तजपः । प्रत्युचं चरष्टतोमः। 

उदरव्याधौ । 

कच्छरातिक्वच्छर चान्द्रायणानि शिवस्य सहस्रकलशस्रानम् । 

उदयत्रुदात्रित्युचस्यायु तजपः । श्रन्ते पितरिति सूतेन तेन सहस्र- 

होमः। चरुणा । हिरण्यमधुष्टतटानं जलोदरे। मासत्रयं 

पयोव्रतम् । !इणस्य सहस्र कलगस्नानम् । शतविप्रभोजनञ् । 

नित्ययागाननुष्ठान मन्दाग्निः । त्र प्राजापत्यत्यम् । शत- 

विप्रभोजनञ्च । 

श्रण्वहन्ताऽजौणों । उपवासत्रयम् | प्राजापत्यं वा। भ्रग्नि 

रग्नोत्यु चाष्टसहस्रं मघुहोमः। तावदेव इतहोमः। 

मूचव्याधी । 

पराशरः,-- 

प्रन्ारोनोऽतिक्ञश्छं चान्द्रायणं कुर्य्यात् मूच्रललश्छे 

णातातपः,-- 

गुरतल्यगो भूतकछच्छो। गुरुतल्यप्रायथित्ताहं पादं वा 

कुय्यत् । 
पम १ पप मम 4301 क छककाककयकककवयकाककशाकक 
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तधा,- 

पश्योनिगमनागमुत्क्च्छरो । तिलपाकचरयं दद्यात् । षोडश- 

पलमितताम््रपाते तिलपूणं हिरण्यं दत्वा दानम्। दक्तिणा 

काश्चनश्च । 

मातुः सपन्नीगमने जायते श्रश्मरो । तवर वैमासिकं प्रायचित्तं 

मधधेनुदानम्। मधधेनुदानं एतधनुवत् । वदमूत्रतवे गुडधेनुः । 

करमविपाकसमुचये,-- 

सोदरागमने बहुमूत्रम् । पराकदयं तिंशद् वा ब्राद्मणभोज- 

नम्। भन्ते सूङ्तनाष्टोत्तरसहस्रहोमः। एतेन चङ्णा च । 

जपो वा । सदस्ननामजपो गायत्रीजपो वा । 

प्रमह । 

तथा प्रभेरे,-- 

चार्डालोगमनात् सव्यप्रभेद्ः। यबमध्यचान्द्रायणमेकं 

पिपोलिकामध्यचान्द्रायणतयम् । इदमाप इति द्ाभ्यामुदुत्तम- 

मिव्येकयथा च छतष्टोमः । जपश्च | 

श्रलमहः | 

सान्तपनमशासान्तपनातिसान्तपनानि । 
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वातप्रमेहः । मधुमेहः । लिङ्व्याधिश्च । 

सवर्णागमने । भ्रत्र चान्द्रायणत्रयम् । 

माढगामो मधुमेदो। भगिनोगामौ इचरुमषटौ। षडब्दं 

पच्चाब्टं तरयब्दच्च क्रमात् प्राय्िज्चम्। सव्यैन्र सौरमन्तेण जप- 

होमौ वा| 

शातातपः, 

माढगमने लिङ्नाशः । भूभागे लिप्ते उत्तरत नवग्रहयन्नोल्ती- 

पकरणं कुम्भं संस्थाप्य तच्च क्रष्णवस्तरच्छव्र कष्णमालालङुतं कला 

तदुपरि कांस्यपात्रं स्ापयेत्। सुवणनिष्कनिश्िता धनदमूत्तिः 

वराभयहस्ता नरवाना तत्र स्थाप्या । निष्कविंशतिमितसुवणेन 

लिङ्दानिप्रतिमा काया । इयोः कुम्स्थकां स्यपाते खापनम् | 

परुषसूक्रेन धनदपरूजा । लिङ्गहानिप्रतिमाये नम इति रोग- 

प्रतिमापूजा । तस्मिन्नेव दिने अ्रथन्मेवेदपारायणारग्धः। याव- 

दिनेरथन्पवेदसमासिस्तावहिनानि प्रतिमादयपूजा । "पारायशे तु 

भरनेन दानेन निष्कामः स्यामिति रोगप्रतिमादानम्। धनददाने 

मन्तः,- 

निधोनामधिपो देवः शङ्करस्य प्रियः सखा । 

सौम्याश्ाधिपतिः ओ्रोमान् मम पापं व्यपोहतु । 

इयोराचावाय पारायणकचचरं दानम् । 

() ए. पारायणानतेदु। 
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दृष्टवादात् षण्डः । रौप्यपलव्रयं पुष्पफलत्रययुतं दश्यात् | 

कन्धविपाकसङकहे, -- 

दोषं विना भल्यादिषहस्तच्छेदने हषणव्याधिः । भ्रग्निदग्ध 

दरव भवति सत्रणश्च | तत्र महार्द्रजपः। भ्रतिर्द्रजपो वा। 

यतिचान्द्रायणं गोत्रयदानं वा । 

पाद्रोगे । 

शातातपः,-- 

हरिणे नित खन्ञः। गासे निहते स्तब्धपादः । खर्ण- 

निष्केणाश्वं कतवा भश्विनं मन्तेण सम्पूज्य दद्यात् । 

क्मविपाकसङ्रहे, - 

अश्ववघे वक्रपादः। निष्कत्रयं ददात् । स््वैपादरोगेष्वष्व- 

दानवा। 

कच्मविपाकसद्गहे, - 

खगोचरस््ोगमने स्लौपदम् । योन्यामरूकसख्रावः। तेत्र 

चाद््रायणं मासं पयोव्रतच् । 

चम्भररोगे । 

परतितसंसगे वल््मो काकारव्याधिः। तत्र-- 

गोमू्रयावकाहारो मासाहन विश्यति । 
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सशिरण्यं छतं दयात् । वल्क्नोके कलमी वलो कप्रतिमादानम्। 

त्वग्दोष चान्द्रायणत्रयमीषधघदानच्च । शगुरुतश्यगो . दुग्धां । 

गुरंतस्प प्रायञित्तं पादोनं कुर्यात् । 

बौधायनः, 

ब्राह्मणाक््पोडया ददुरोगः। तत्रोमामदहेश्वरदानम् । 

सवर्णेन तदर्धेन पादेन वा उमामहेग्बररूपम् । दई शघतुर्भजः । 

विनेवः। भ्रसषमाला शूलच्च दकत्तदस्तयोः। वामकर एको टेवी- 

षष्ठ गतः; रपरो वरदः । उमा वामोत्सङ्गगता ददिभुजा शवप्रष्ठ- 

गतेकषस्ता । रूप्यमयो व्रषः घण्टामालाहतः । व्रषोपरि दयो- 

सपस्थानम् । 

सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धोमदहि । 

तन्रोर्द्रः प्रचोदयात् ॥ 

सति ङ्ट्रगायतया पूजा । त्रयम्बकेण समिधां दुप्तायेति (र) 

छतस्य रुद्रगायत्या तिलानां प्रत्यकं शतं शतं होमः | 

ब्रह्मोदाखनान्ते पूजा । होमकच्च ब्राचाथाय प्रतिमादानं 

मन्घेण । 

कलासवासिन् भगवन्मया सहितः परः । 

तिने ष्रमे ददुरोगमाश विनाशय ॥ 

ब्राह्मणान् भोजयित्वा खयं भोजनम् । 

शातातपः, 

२९ 
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गोहा ^नुतकौ | प्राजापत्यशतं क्त्वा भूमिं दत्वा भारतं 

ख णुयात् । 

लोददहारो वव्यैराङ्गः ¦ उपोष्य लोडहशतपलं दद्यात् । तंल- 

चौर्येण कण्डयनः। उपोष्य तेलघटदयं दद्यात् । वस्रहारी 

शोर्णङ्; । निष्कदयं हेम दद्यात् वस्तयुगमच्च ।, ददुमर्डले 

दोहषेनुः पलषष्टिमिता सप्तधान्ययुता देया । 

शातातपः,- 

विश्वस्तभाग्यागमने गजचर्मा । ततर षडब्दं प्रायचित्तम् | 

मयुरवधेन कछष्णमण्डलः । निष्कत्रयमितखणं मयूरं दद्यात् 

कर्विपाकसमुचये,- 

श्रमेध्यप्रदाता विषमव्याधिवान् । 

मासं पयोव्रतं कुय्योदन्ते ददात् पथखिनोम्। 

दुगन्धतवं कन्याहरणात् । पद्मलक्तहोभेन शाम्यति । 

शातातपः,- 

मधृचौरो वस्तिग्िः। मधुन दद्यात् ) 
कयन 

कामलरोगे । 

व्डगोतमः,- 

कामलो भक्तचौरः। यथाशक्ति सुवर्णेन गरुडः । पन्नयो- 

(१) खव्वेषुस्तकेष्वयमेव पाठः । 

(२) . ^५५8 कोमच् | 
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मक्तिकहयं नासायां मौक्तिकं राजतसुत्तरोयं तिलद्रौणोपरि 

संस्थाप्य शखेतवस्त्रण वेशटनोयः। तताचायस्तिलद्रीणस्धं गरुडं 

सम्मृज्य तिलद्रौणस्य वायव्यां दिशि तौर्थोदकपूरितं पञ्चरत- 

पञ्चपन्नवाखस्थाना दि पञ्च खत्तिकागोरोचनायुतं सितवस्तवे्टितं 

कुम्भं खापयिवा गरूडादागनेय्यां खण्डिलेऽग्निसुपसमाधाय पलाश- 

सभिधघामष्टणएतं छताष्टशतं गरुडगायक्ा इता व्यादतिभि- 

स्तिलाषटशतं इला खिष्टक्रदादिगेषं समापयेत् । भ्रापोिष्टा 

जुपचेन हिरण्यवणा चुगचेन खादिष्टयेति सूक्तेन पवमानः सुवजंन 

दूत्यनुवाकेन रोगिणं कलशेन सख्रापयेत् । स्रातः शक्तमाल्यानु- 

लेपनो रोगो उदद्युखः प्राद्युखायाचाय्याय मन्वेण दद्यात् । 

खोक्ञष्ण परमानन्द जगतः परिपालक । 

पूव्यैजन्मनि यत्पापं सुक्घस्येयं मया छतम् ॥ 

तेन प्रान्त वेरूप्यं यन्मया श्रतिदुःसहम् | 

कामलोलयमिदं टेव तव वहनदानतः ॥ 

विनाण्याशु मे क्ष्ण जगतः पालकद्यसि । 

एवं गर्ड़दानन्तु क्रत्वा मत्ताः सुखौ भवेत् ॥ 

कुष्ठरोगं । 

शातातप्रः,- 

ब्रह्महा शुक्तकु्टो । तत्र प्रायचित्तं षड़् वाधिकम् । रोग- 

प्रायश्चित्तम् । पञ्चरत्रपञ्चपल्लवपञ्चसत्िकास्व्वौषधिसितवस्ता- 
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श्वत्या दिपश्चवक्तकषाययुक्राश्चत्वारः कलशाः प्रतिदिशं ाप्याः। 

मध्ये पञ्चमः कलशः। मध्यकलशे राजतमषटदलं पद्मम् । 

तदुपरि सखणेपलार्देन तदर्डन वा चतुभुजो वासुदेवः। 

श्राचाय्येः युरुषमूङ्गेन वासुदेवं पूजयेत् यजमानाञ्रत्वारो 

ब्राह्मणा्तुर्षं ङुन्धेषु वेदपारायणं कुर्खुः। पूवे ऋग्वेदो ! 

दकतिणे यजुवित् | पश्चिमे सामगः। उत्तरे श्रथर्व्वी। दादशदिने- 

व्वेदसमािः । प्रतिदिनं वासुदेवपूजा चविकालम् । प्रथमदिने 

कु ण्डपूर्व्वे ग्रहबेव्यां ग्रहपूजा । प्रतिदिनं यावता वेदभागं समा- 

रोति तदृशांथेन होमः । व्याहृतिभिधुततिलेयवे्वा । ततो भद्रा- 

सनोपविष्टस्य यजमानस्य पञ्चभि; कलभः सहस्राक्षं शतधारं 

सुरासूबामभिषिच्चन्तित्यादेरभिषिच्युः । ततो यथाशक्ति गोभू 

हेमतिलदानम् ! श्राचार्यीय खणंप्रतिमादानं मन्तरेण । 

श्रादित्या वस्वो र्द्रा विश्वदेवा मर्दुगणाः । 

प्रोताः सर्वं व्यपोषन्तु मम पापं सुदासणम् ॥ 

परन्येभ्योऽपि दल्तिणा । 

ततैव कुष्टहरप्रदानम् । गोवघेन कुष्ठम् । पूर्व्वोक्तरोत्या 

कलशं रतचन्दनभक्तपुष्ययुक्तं दक्षिणे न्यसेत् । तदुपरि तास्रमय- 

तिलपात्रम् । तदुपरि दकच्तिण्हस्त्ठतदणर्डो वामहस्तशटतपाशः 

महिषारूढृः खणं निष्केण यमः । पुरुषसून्नास्य पूजा । कुश्च- 

वामे सामबेदपारायणं कञ्चित् ङ्ु्ययात्। कुण्डे प्रतिदिनं व्याह्- 

तिभिदेशांगेन तिलहोमः। बैदपारायणसमासी कु्मोटकेन 

पावमान्या खादिष्ठयेव्याद्ययाभिषेकः । 
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यमो मह्िषमारूढो दण्डपाणिभयावद्टः । 

दक्तिणाशपति्देवो मम पापं व्यपोहतु ॥ 

इत्यनेन दत्वा मासं गोभक्षिः। 

श्िवगोतायाम्,-- 

जन्तुबधे कुष्ठम् । तत्र सान्तपनम् । ददं श्ुद्रकुषटे 

वायुप्राणे तु,-- 

विभि्हाभ्यां वा एकेन वा रजतपरिन दषः। ईमगरङ्कः । 

हेमखुरः। सुवगस्य पलेस्तिभिदौभ्याभेकेन वा हषोपरि उमा- 

मरेश्वरप्रतिमा। अरषटपलमितकांस्यपात्रे तस्य स्थापनम् । खेत- 

वस््रपुष्येरभ्यर्च्य ग्ह्मोक्र विधानेनाज्यभागान्तं कत्रा शिवमन्त्रेण 

समिच्र्बाज्यतिलद्ोमः । प्रत्येकमष्टोत्तरशण्तसंख्यः । उदस्ुखाया- 

चार्य्याय मन्तरेण दयात् ! 

श्रष्टमुत्तंरधिष्ठामं कपया हषभध्वज । 

प्वेतमौदुम्बरं सव्यमथवा खितरमेव वा ॥ 

त्वग्दोषजनितं यचेन्मण्डलाय यथाडर । 

सव्वैकन्यम विपाको पाव्वेतोनाथ सव्वशः ॥ 

कुष्ठा भव सर्वेश रक्त मां पाव्वैतोपते । 

शातातपः,- 

दोकितस्तोगमने रक्रकुष्टो । प्राजापव्यचतुष्टय॑ कुर्यात् । 

भगिनीगमने पौतङष्म् । पूव्यैतः कलशः पूत्यैवत् । पतव 

पीतमाल्यं कलये । तदुपरि यथाशक्तिक्लतहेमपात्रे खणनिष्क- 
षटक्लतः शक्रो वजदस्तो गजारूढः । तथा कुष्टरोगप्रतिमा 
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कुजः शूलयन्नोपवोलवान् हद्रस््िगेतः किद्िशोयुतः दशसुवर्शेन 

काय्यः। पुरुषसूक्तेन पूजनम् । कुष्टप्रतिमाये नम इति रोग- 

प्रतिमापूजनम् । ङुम्भसमोपै ऋग्वेदस्य पारायणम् । यावद् 

वेदपारायणं दयोः पूजा । प्रतिदिनं वेदपारायणं दशांशेन 

व्याद्रतिभिस्तिलहोमो यवहोमो वा। बैदपारायणसमापतौ 

प्रतिमाहयदानम्। अनेन रोगप्रतिमादानेन निष्पापः स्यामिति 

रोगप्रतिमारानम् । 

देवानामधिपो देवो वतौ व्निकेतनः | 

शतयन्नः सहस्राक्षो मम पापं व्यपोदतु ॥ 

अनेन शक्रदानम् । एवं रत्बुठेऽपि। कुम्भे रक्नवस्वमास्ं 

विगेषः। 

रल्मकुषट,-- 

भ्रातुभार्यागमने गुल्ङुष्ठः ।' वेदुय्यंमणिदयं दयात् | 

खूप्यहारो खतङ्ुष्टो । प्राजापत्यं क्त्वा रुप्यपलदयं दद्यात् । 

तास्रचौर उदुम्बरङुष्ठो । प्राजापत्यतथं कलवा तास््रशतपनल- 

यं दद्यात् । 

(१) 1, ५10; खबन्ध्गममे लष्णकृः तत लेवार्षिकम् | पिदटपलन।गमन 
फटिकृगमनं तत्र त्रैवाधिकम् | मातुलानीगमने नेल्कृष्टं तत्रापि त्रैवार्धिकं 

ष्णाजिनदानञ्च | कृष्णाजिनरानविधिले खिष्यते । ताम्बलद्र णे श्रोतुम् । 
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अपुष्पवतीत्हरम् । 

त्तुत्पिपासातुरा नारो भत्तारम्रवमन्य या। 

सिष्टान्नं खयमश्राति न सा पुष्पवतो भवेत् ॥ 

तन्रिहत्तये स्तोपंमिघ्नानि पञ्चाशत् भोजयेत् । तेभ्यः 

सौभाग्याषटकदानम् । इत्तवः । कपूरम् । हरिद्रा । धान्यकम् । 

्रामिक्तादिगोक्तोरविकाराः। कुसुष्भम्। कुक्मम् । लवण- 

चाष्टमम् । इरिद्राख्थाने निख्येषो वा जोरकम् । प्रतिबन्धका- 

धिक्ये आाहत्तिरस्य कममणः । बन्ध्यालहरसुवणेधेनुदानम् । 

वायुपुराणे,- 

सुवणंपलेन गोस्तत्पादेन वत्सः। सुरा रूध्येण । पुच्छ 

सुक्रा । गले घण्टा । गुणवन्तं ब्राह्मणं कत्वा तेन धैनुवस्षयोः 

पूजा । सोमो धैनुमितिमन्ेण चन्दनागुरुकपूरगन्धमास्यवस््- 

प्रथतिषोडशोपचारेः पायसनेवेदयेः कारयेत् । मोदकपूपलवण 

गुडजोरकाणि सपं सम्भत्य घेन्वग्रे खापयेत् । तादभेव सूपैषट्कं 
ब्राह्मणस्वोषु ददात् । ततः सभिदाज्यचरुभिः शतं शतं सोमो- 

धेनुमितिमन्वेण होमः । ततो होमकचचं प्राञ्युखाय खयमुदख्मुखो 

मन्तेण धनुं दद्यात् । 

घेनुर्याङ्किःरसां सते प्रतिष्ठा सुरमेख या । 

दुहिता या तथा भानोरग्नेशखच वरुणस्य च ॥ 

याश्च गावः प्रवत्तन्ते वनेषूपवनेषु च । 
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प्राण्थतां ममस्याद् वा पुत्रपौवप्रदा भभम्। 

श्रविच्छदमविच्छदमविच्छरस्च सन्ततम् ॥ 

दति दत्वा्टोत्तरशतविप्रभोजनम् । 

गमस । 
कुलजवधे गभंसरावः। 

वायुपुराण, 

पलेनार्हेन तदर्ेन वा हेम्नोपवोतम् । तश्षितेन रोप्येणोत्तरो- 

यम् । ग्रयिप्रदेभे मौक्तिकमश्रञ्च। दयोगोयत्रया पञ्चगव्येन 

त्ालनम् | तास््रपात्े दधिद्रोणं दतरा तदुपरि तं दला 

यन्नोपवीोतमुत्तरोयश्च तत्र स्थाप्यम्। गायतरयव इयोः पूजा 

गायव्या मधुष्टतमिखतिलेरष्टशतद्ोमः । इतवते दानं मन्तेण । 

"उपवोतं परिमितं ब्रह्मणा वितं पुरा । 

भवनो कांश्यदानेन गभं सन्धारयेद्यषम् ॥ 

दत्तिणां दला भ्रनुव्रज्य क्षमापणम् । 

योनिसखावे । 

कम्मविपाकसमुखये,- 

मासोपवासिनौ यदि व्यभिचरति तदा खवद्योनिशोणिता 

भवति । तवर मासोपवासं मासं पयोव्रतं प्राय्ित्तश्च। 
~= 

(१) सव्यपुसकेष्वयमेव पाठः| 
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स्तन्यखावे । 

स्तो दुग्धचौरा स्तन्यक्रणरोगिणो । सा त्ोरात्रमधुमण्डकेन 

ब्राह्मण्यं भोजयेत्। ब्राह्मणोच्छ््टिपादोदकमनुलिम्मेत 

स्तनेन । भूतेभ्यः पञ्चभ्यः सुरामांसमधष्टतपिष्टकानि गन्धपुष्ये- 

बलिः । 

वद्रोगे 

अवदरोगे । 

शतातपः,-- 

वेश्यहन्ता रक्ार्वुदौ । चत्वारि प्राजापत्यानि कला सप्त 

धान्यानि दद्यात् | 

प्रदरे । 

गुरुभिः णस्लनिण्ये स्पद्कायां प्रदररोगः। तत्र चान्द्रायणं 

कच्छरम् । तददिशणो रित्ययुतलजपः । दधिष्टतमण्डवोविप्रत्यं भोज- 

यित्वा तत्पादोदकेन प्रदरमाजनम्। 

पाद्म, 

तथा पश्ुवधऽखकूप्रदरः । 

गोतमः,- 

लोहितां धनं खणेश्ङ्गं रूप्यखुरां रक्तवस्वपलतदइतत्माद- 

भितदहेमयुतां ब्राह्मणाय अग्निवणणीय मन्तेण दद्यात् । 
(4 © 
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गावो भे दये सन्तु पातः एष्ठलोऽपि वा । 

देवानां लं हि सुरभिः क्षपयादग्वरं मम ५ 

मेदोरदी । 

शातातपः,-- 

दधिचौरो मेदोहदिमान् । स दधिघनं दद्यात् ! 

¢ म~ 

म्द तभायल्व । 

ज्यषठऽनृद़े स्वयं विवाहं चेलरोति खतभाय्यः । 

सप्राजापल्यमैन्दवच्रयं च कुर्य्यात् । तामभम्निवणीभित्यनया- 

चाज्ये नाष्टोत्तरायुतदहोमः। चरुणा च तावन्तम् । ब्राद्मणत्रय- 

भोजनम् । 

शातातपेतु,-- 

मित्रभार्ययागामो सृतभाय्यः | ब्राद्यणोदादन शयति । 

सतवत्मत्वे । 

बालघातो च पुरुषो खतवत्सः प्रजायत । 

ब्राह्मणो दादनच्चैव कत्तव्यं तेन शुद्यति ॥ 

खवणं इरिवंशस्य कन्तव्यञ्च यथाविधि । 

महारुद्रजपच्चेव कारयेत् यधाविधि ॥ 
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जुहयाच दशां गेन दुव्वामाज्यपरिश्रताम् । 

एकादश खणनिष्काः प्रदातव्या च दत्तिणा ॥ 

एकादश पभं्व ददाद् वित्तानुसारतः । 

पश्ुरत्र गोः । 

अन्येभ्योऽपि यथाग्रक्या दिजेभ्यो दक्तिणं दिरेत्। 
[द > ^ > > 

स्रापयेद् टम्मतो प्ाग्मन्देवरुणदवतः | 

चायाय प्रदेयानि वस्ालङ्करणानि च ॥ 

व्राह्मणोद्वादनमेका निष्कृतिः। हरिवंशश्रवणं हितोया । 
© न गीर © ^~ 

तत्र खणश्ङ्गो गौोदकिणा शक्तया । वाऽन्यतर महारुद्रजपस्त तोया । 

पयखिनोभेनुदानं वा प्रायशित्तमिति कचित् पाटः! समस्तं 

वा प्रायथित्तं व्यस्तं वा) 

विविधधविपाकः | 

कम्यविपाकसमुच्ये,- 

निषिदद्रव्यप्रतिय्रहनिषिदयो निगमनव्राह्यणस्वदह रणशस्वजो षि- 

काभिः सर्व्वाङ्वेदना । तत्र लच्छातिङच्छर चान्द्रायणानि । 

गोभूदिरखयवासोदानम् । तद्दिष्णोरितितु्रचस्यायुतच्रयजपः । 

प्री तिभङ्गकरणात् अप्रतिष्ठः । श्मौोवरमखलयमभिपिचेत् । 

तच्चात्मरोपितमश्वलं शम्या सद विवाहयेत् । शुभदिने अलयं 

णमो वस्तादिभिभूषयिला व्याहृतिभिस्िलहोमं कतवा ब्राद्म- 
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णान् भोजयित्वा दत्तिणां दयात् । तत्र विनायकं व्याषतिभिः 

संस्थापयेत् । 

पुर्डगोकरोगे । 

ग्रातातपः,- 

कांस्यद्ारो युर्डरोकरोगवान्। उपोष्य कांस्यपलशतं 

दद्यात् । 
कु्ञो सूषिकडन्ता स्यात् । सधान्यं सकाञ्चनं दद्यात् । 

सन्धकार्यष्वसिदार्थो गजघातौ भवेन्नरः । 

स गणनाथस्य प्रासादं कारयेत्। गणानान्तेतिमन्तं लनं 

जपेत् । रत्तकरवोरपुष्यैदंशांरेन होमः। 

दारिद्रादर्धनदमूत्तिदानम् । वायुपुराणे,-- 

दानविघ्रकारो दरिद्रः । सख्लणंपलेन अर्धेन चतुधांशेन वा 

कुवेरमूत्तिः। ददिवादगदादस्ता नरवाहना शङ्कपद्मनिधि- 

पाश्वस्था । तरडुलद्रो णचतुष्टयं इयमेकं वा तदुपरि मू त: स्थापनम् । 

श्वेतगन्समाल्येः पूजा । समिटाज्यतिलैरागेय्यां होमः । राजा- 

धिराजायेति मन्वः। व्याह्ृतिभिस्िलहोमः। ततो होमं 

क्तवत प्रतिमादानं मन्तरेण । 

उत्तराशापत देव कुवेर नरवादन । 

शङ्कपद्मनिधोनां लं पतिः खोक्घष्णवल्लभः ॥ 
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प्रदानेन यथाप्राप्तं दारिद्रय मम दुःखदम् 

तत्सव्वं मम दानेन पापमाशु विनाश्य ॥ 

कम्भविपाकसमुचये,-- 

ऋणं दत्वा अधिकद्वदिग्रहणे श्रन्येषां भयोत्पादने पाषा- 

णादि प्रहारे च दारिद्रय देणान्तरवासः महाक्तीभो हृद्रोगो उदा- 

वर्ता च। तत्र क्च्छरमतिक्षच्छं चान्द्रायणम् । अआराज्यचरुभ्यां 

होमो व्यादतिभिः। यककिञ्चेदमिद सक्तं ्रजितां वा जपैत्। 

अथ ब्रह्मरात्तसत्वहरम् । 

कब्विपाकसमुचये,-- 

श्रन्यायद्ठत्तिठपतिकेवनात् विप्रहिंसनात् महादानसमा- 

दानात् गुरुभायाभिमर्हनात् दं्िभ्यश्च मरणात् गुरब्राद्मण- 

निदंयात् वेदवाद्यस्य शास्तस्य पठनात् कम्मसेवनात् । 

विषोहन्धनशस्त्रादयेः परस्तोगमनात् तथा | 

स्युताध्ययनसम्पत्रखो वियव्राद्मणस्य तु ॥ 

उटासोनः सभामय्ये कला भङ्गं सुदारुणम् । 

परोक्षासमये प्राप्ते छल्ला भङ्गः सुदारुणम् ॥ 

वैदाध्ययनसम्भूतफलदानाविगेषतः । 

टेवत्राह्मणरान्नाञ्च सखणापहरणात् तथा । 

अरण्ये निजंले देशे जायते ब्रह्मरात्तसः ॥ 

ब्रह्मराक्तसत्वंपिशाचत्वस्याप्यपलक्तणम् । शुताध्ययनयुक्त 
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एतत्निभित्तवां खद् ब्रह्मराक्षसः । शुताध्ययनरदहितं एतत्रिमित्त- 

वांश्ेत् पिशाचः श्रत-- 

पतादिभि्गयाखादजपद्ो मादिभिस्तथा । 

ब्रह्मख्वापेण तस्तस्य वेदं वा नित्यशो जपन् ॥ 

टेवतातोथ # # # कन्यादानेन चैवहि । 

ब्रह्मराच्तसपेगाचान्ुयते मनुरत्रवोत् ॥ 

जपो बैदपारायणं होमो लक्षहोमादि। ब्रह्मसखापणं पिता 

यस्मात् छतं तदद्रव्यस्य पुतेण तस्मै समपंणम् । पुरुषमसूक्तादि- 

नित्यजपः। पु्रादिभिरेवमादि करणादुनब्रह्मराक्तसपेया चान्सुक्ति- 

रित्यधेः । 

इत्यग्निचिद्-वाजपेयिगर सिंह विरचिते नित्याचारप्रदोपे 

दितोयभा गक्लव्ये जपरूपवेदाभ्यासप्रसङ्गन 

रोगनिबदहणानि 

अयाध्यापनरूपः पञ्चमो वेदाभ्यासोऽभिधोयते। 

तत्र दक्तः,-- 

तद्ानच्चेव शििभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा | 

तत्र पुच्राध्यापनं नित्यं तथाच अुतिः। तथा तस्य युत्रमनु- 

शिष्टं लोकमादः तस्मादटेनमनुशसति । 

यान्नवलकाः,- 
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क्रतन्नोऽद्रोहो मेधावो शएचिः कल्याणसूचकः । 

श्रध्याप्याः साधुशक्राप्तखाधदा धर्मतस्विमे ॥ 

कतन्न उपकारन्नाता । अ्द्रोष्टो प्रसिदः। शचि; पातकादि- 

रहितः । कल्याणएसूचकः शुभलक्षणयुकः । साधुर्धाश्भिकः। शक्तो 

वेदाक्तरग्रहणधारणे । श्राप्तो हितषौ । खः खकौयो न्नात्यादिः। 

तथा वित्तदः खेच्छयान तु पणपूव्यैकम् । 

मनुः,-- 

्राचायपुतः शुष त्रानदो धास्धिकः एवि; 

"श्राप: शक्तोऽथेदः साधुः सखोऽध्याप्या दश धम्मतः ॥ 

ज्ञानदो विदान्तरदाता। 

विद्यादानेन सुमतिब्रह्मलोके महोयते । 

विद्यादानात् परं दानं ब्ेलोक्येऽपि न विदयते ॥ 

येन दत्तेन चाप्नोति शिवं परमकारणम् । 

यावच्च पातकं तेन कतं जन्मरशतेरपि ॥ 

तत्सव्वं नश्यते तत्र विद्यादानेन देहिनाम् । 

पराध्ययनतः क्लेशं पुरुषस्त॒ यद््तं ॥ 

तपस्तत्पमरमं तस्य ब्रह्मलोकप्रदं स्मुतम् । 

यमः,-- 

संवत्सरोषिते शिष्ये गुरुन्नानमनं दिशन् । 

हरते दुष्कुतं तस्य शिष्यस्य वसतो गुरुम् ॥ 
~-~---~-~-----~ --~-- --“ ~ ~ भ “+ ~~ ~~ ~ - -- ~ ~~~ = -- --------- ~~~“ ~ 

(१) 58, 1९पत-- 

शक्रोऽथेदाता खः सापुरध्याप्या दश पम्प्ैतः। 
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मनुः,- 

आचाय्येषुतः शशरघज्नानदो धार्चिकः शएचिः। 

'्राप्तः शक्लोऽथेदः साधुः खोऽध्याप्या दश धर्मतः॥ 

1वष्णुः,- 

नापरोक्षितं याजयेत्राध्यापयेन्नोपनयेत् । 

१विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि र्त माम् 

श्रसूयकायमां मादा स्तथा स्यां बोयवत्तमा॥ 

गेवधिनिंधिः। श्रत यद्यपि। 

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तधा । 

दानं प्रतिग्रहथेव षट् कर्मण्य ग्रज स्मन; ॥ 

षखान्तु कश्यणामस्य तोणि कर्माणि जोविका। 

याजनाध्यापने चेव विशदा प्रतिग्रहः ॥ 

दत्यध्यापनस्य जोविकात्वसुक्तं तेनास्य धरममजनकत्वे माना- 

भावः। तथा शुयुषा (?) [-षया] विद्यान्तरप्रािप्रवयुपकारादि- 

कामनया क्रियमाणस्य धर्मजनकत्व मानाभावः | तधापि सन्वैथा 

({) 88. 1९8५ -- 

शक्रोऽधदाता खः साधुरध्याष्या दश धम्दरैतः। 

पाठेऽसमिन् दश न सङ्गच्छत बूम्ययं परिव्यक्गः| सं 

(र) ए ^१०४--अापस्तम्बः,-जात्याचारसंशये धर्मप्राधमागतमग्निसुपसमा- 

धाय जातिभाचारं श्च्छेत् | साभुतां चेत् प्रतिजानौते शास्त्र प्रतिपाद्यते 

पयम्नु्रपसतमाघनानं संशयाय यमः, नाष्ष्टः कस्यचित् मयात् । न चान्यायेन 

एच्छतः | जानन्नपि हि मेधावो जडवक्नोकमाचरेत् ॥ मतुः,-विद्ययेव समंकामं 

कत्तव्यं ब्रह्यमवादिना। आपद्यपि हि कष्टायामिति। 



नित्याचारप्रटोपः। २४१ 

दृष्टफलाभिसन्धानमन्तरेण परोपकारवुडया क्रियम! शस्याध्यापनस्य 

ब्रह्मलोकादिसफलाथतवं बोध्यम् । अत्र शिष्टाः,- 

ग्णह्लोत योऽननुन्नातः परस्मात् पठतो दिजः । 

ब्रह्मस्तेयेन संयुक्तः स याति नरकं भुवम् ॥ 

यच्च श्रुत्वान्यतः शासं संस्कार प्राप्य वा शमम् । 

भरन्यस्य जनयेत् कौत्तिं गुरोः स ब्रह्महा भवेत् ॥ 

एकमप्यक्तरं यस्य श्रुतस्योपकरोति यत् । 

एथिव्यां नास्ति तदुद्रव्यं यदु दच्छा सुक्लतो भवेत् ॥ 

कपिलानां सहस्रेण सम्यग्टत्तन यत्फलम् । 

तत्फलं सकलं लेमे घ्मशणास्त्प्रदायकः॥ 

यथ व्याकुरुते वाचं यश्च मोमांसतेऽध्वरम् | 

सामस्रविधिन्नच्च पंक्तिपावनपावनः ॥ 

तथा,- 

त्रो ष्याइरतिदानानि गावः पृ्वौ सरसतौ । 

नरकादुदरन्त्यताः 

दत्यादिवाक्छवलाद् विदयान्तरदानमपि तत्फला काम्य- 

नित्यध्यापनान्तगेतमेव । 

वरषस्पतिः,- 

एवं दण्डादि कंयुः संस्छत्य तनयं पिता । 

वेदमध्यापयेत् यलाच्छास्तं मन्वादिकं तथा ॥ 

मनुः,- 

२१ 



२४२ जित्ाशारप्रटोपः। 

भाया पुर दासश्च शिष्यो शाता च सोदरः। 

प्राप्तापराधास्तादयाः स्यू रज्वा वेशदलेन वा ॥ 

दूति खोमहामहोपाध्यायाग्निचिद्वाजपेैयिनर सिंह विर चिते 

नित्याचारप्रदोपे दितोयभागक्तत्यम् | 

अथ ठलतौयभागक्षत्यम् । 

तवर दकचः,-- 

छतौये चेव भागी तु पो्यवगधेसाधनम् । 

माता पिता गुरुभाय प्रजा टौनः समाथितः ॥ 

अभ्यागतोऽतिथिशाग्निः पोष्यवगे उदाहृतः । 

श्ातिबन्धुजनः चोणस्तथाऽनाथः समाथितः ॥ 

अन्येऽपि धनयुक्घस्य पोष्यवग उदाहृतः । 

न्नानविद्धाश्च दातव्यमन्यथा नरकं व्रजेत् ॥ 

भरणं पोष्थवगेस्य प्रशस्तं धन्मसाधनम् । 

नरकं पोडने तस्य तस्माद् यत्नेन सम्भरेत् ॥ 

स जोवति पुमानेको बहुभि र्योऽनुजोव्यते। 

जोवन्तोऽपि खताख्वन्य पुरुषाः सोद्राख्रराः ॥ 

श्रधेसाधनं धनाजेनं। दोन: समाथितः न त॒ सम्बव्र 

श्रात्रितोऽपि। अभ्यागतः सम्बन्धो ग्रामान्तरादागतः न्नातिः 

पिटबन्धुः । बन्धुमाढबन्धुः । जन आ्रआातसमजनः। भ्रनाधः पिचरादि- 

पोषकरदहितः। तत्र माव्राद्यन्ानां कष्टायामप्यापदि गित 



नित्धाचारप्रदोपः। २४४९ 

नाप्युपायेन पोषणीयत्वम् । ज्नात्यादौनां सम्भ नातिगरहिते- 

नोप जनेन पोषणम् । 

गुरून् शत्यां ्ोज्निरौषव्रचिध्यन् देवतातिथोन् | 

सबव्वैतः प्रतिग्ह्ञोयानत्र तु ठष्येत्खयं ततः ॥ 

इति मनुवचनात् न तु ठप्येत् प्राणयात्रामातं कुय्यादेव । 

तथा,-- 

खोमन्तं ज्ञातिमासाद्य यो न्नातिरवसोदति। 

सोदता यत्कृतं पाणं तन पापैन लिप्यते ॥ 

दति माकंण्डयपुराणाच। 

ज्ञातिसमानलान्माठवन्धादोनामपि सम्भवे पौष्यत्वमवगम्यते। 

प्रतएव गुव्वादौनामपि प्रकारान्तरेण दत्तिसम्भवे न पोष्यवगत्वम्। 

गुरुषु लभ्यतोतेषु विना वा तगह वसन् । 

आलमनो 'वत्तिसिष्धयधं खह्लोयात् साशुतः सदा ॥ 

द्ति। विना वा तेगृहे वसत्निति तेषां प्रकारान्तरेण दत्ति- 

सिद्वारितिभावः। 

वामनपुराणे,- 

ततख कुवात्रिजजातिधस्च 

देशानुशिष्टं कुलघम्ममग्रमम् । 

खगोत्रधम्भं न हि सन्यजेत 

निजजातिधम्धं ब्राह्मणस्य याजनादोल्येवम्। देशानुशिष्टं 

(१) सुदट्रितिमनोः- ठ त्िमन्विच्छन् ऽ | 10. णाऽ प्ता. अण ४ | 

क्लो° २५२ । 



२४४ निव्याचारप्रदोपः | 

यस्िन् देशे य उपायः शक्यत्वेन विधिविषयस्तं कुयात् । कुल- 

धरं वच्यमाणशालोनयायावरत्वादिरूपम् । तस्यावश्यकल्वाय 

स्वगो तेत्यादि । 

विश्शुपुराणे,-- 

यज्ञसंस्था इविःसंस्थाः सोमसंखाश्च संखिताः । 

धने यस्मान्मनुष्याणां यतेतातो धनाजने ॥ 

महाभारते,- 

अरथन च विहोनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः । 

उच्छ्दन्ते क्रियाः सववा ग्रौभ कुसरितो यथा॥ 

दुभिक्लादेव दुर्भि क्तेभात् क्रें भयाद्भयम् । 

ग्टहेभ्यः प्रता यान्ति दरिद्राः पापकारिणः ॥ 

तथा,-- 

धन््गा्धः समाद्ार्य्यी धम्मलब्धं विसाधनम । 

कत्तव्यं धम्मपरमं मानवेन प्रयन्तः॥ 

एकेनांेन धर्मस्तु कन्तर्व्यो भूतिमिच्छता । 

एकेना गेन कामश्च एकमंशं विवैयेत् ॥ 

माकर्डेयपुराणे, -- 

पादेन तस्य पारेतरप करुव्यात्सच्चयमा मवान् । 

अदन चात्मभरणं नित्यनैमित्तिकं तथा ॥ 

पादं चाद्वाईमडईस्य मूलभूतं विवर्धयेत् । 

दति। पादभित्यस्य विवरणमद्वादईैमदस्येति। तच्राष्न 

व्रच्यन्तरासन्रवमालोक्य कुगोददच्यभिप्रायं वश्याभिप्रायं वा । 



नित्याचारप्रदोपः। २४५ 

नारदः,- 

घनमूला: क्रियाः सर्व्वा "यन्नस्तस्याजंने मतः । 

रच्चणं वैनं भोग दति तस्य विधिः क्रमात् ॥ 

ष्यथैतत् चरिविधं न्नेयं शुषं शबलमेव च । 

कष्ण तस्य रविन्नयो विभागः सप्तधा पुनः॥ 

खुतभौव्यतपःकन्या्िष्ययाज्यान्वयागतम् । 

धनं सप्रविधं “शुदमुदयोऽप्यस्य तदिघः ॥ 

कुसो दक्लषिवारिज्यिशुरकरिल्पानुठत्तिभिः । 

क्तोपकारादाप्तच्च शवलं समुदाहृतम् ॥ 

"पाभ्विकदूतचौरात्तिप्रतिरूपकसाहतेः ! 

व्याजेनोपाजजिंतं यच्च ततकुष्णं ससुदाष्रतम ॥ 

श्युतेन।ध्यापनेन । शौर्येण विजयारिना। कन्यालब्धं कन्धया 

सदह श्व शुरग्टहाल्लव्धम् । शिष्यागतं गुरुूदकिणया । याज्यागतं 

दक्तिणात्वेनागतम् । श्रन्यागतं दायलब्धम्। उदयः फलञ्च 

तदिधः शक्तः । भ्रनुक्ठ्तिः शेवा । पािकं उत्को चादिलब्धम् । 

(१) स॒द्भितनारदखृतोः-यल्लसत्याधने मतः | 1101. १०7" त्वध०. 

(र) 

(३) 

(४) 

(५) 

प्रकरणं ऋणादानं नाम प्रथमं व्यवह्ारपटं छो° ४३। 

त वत् पुनख्तिविधं ° ५० स्लो° ४४। 

त विन्ञेयः प्रभेट्ः १० द्लो° ४४। 

५9 शुक्लासद्यो गस्तख्य तदिधः ०० ज्ोऽ ४५। 

र उषकोचद्य॒तदोत्यात्तप्रति ° 

°छणं हि तदुद्हूतम् | (० दो° ४७। 



२४६ नित्याचारप्रदोपः। 

आर्तिः पोडा। प्रतिरूपं द्रव्याभ्यासः। साहसं पोतयाव्रादि । 

व्याजो द्रव्यमिखौकरणम् | 

तथा पुननरदः,- 

'तत्पुनदा दशविधं प्रतिवयेतया जतम् । 

साधारणं स्यात् विविधं विशेषं नवधा विदुः ॥ 

क्रमागतं प्रोतिदायः प्राप्तश्च सड भायया। 

श्रविशेषेण वणणीनां सर्वेषां तिविधं धनम् ॥ 

वेशेषिकं धमं विद्याद् ब्राह्मणस्य विलक्षणम् । 

प्रतिग्रहेण यल्लन्धं याज्यतः शिष्यतस्तथा ॥ 

विविधं क्षत्रियस्यापि प्राहरवेशे षिकं धनम् । 

युद्धो पलब्धं काराञ्च दण्डाच व्यवहारतः ॥ 

वेशेषिकं धनं श्नेयं वैश्यस्यापि विलक्षणम् । 

क्रषिगोरक्तवा शिज्येः शूद्रस्यापि त्वनुग्रहात् ॥ 

(१?) सद्ितनारदखतोः-- 

तत् ° प्रतिवणाच्रयात् अतम । 

साधारणं ° शेषं नवविभरं विदुः ॥५० 

क्रमागतं °| ° त्रिविधं शुभम् ॥५१ 

° र्नं यं ब्रह्मण शुभं लिधा। 

० द्यापि शुद्धं वैशेषिक ° | 

कराद् युडधोपलब्ञ्च दण्डाञ्ख व्यदषारतः॥ ५१ 

° दापि विधा शुभम । 

° वारिच्डेः खट स्येषामतयपष्ात् ॥ ५४ 
710. 10118 स्वाप. ऋष्याहानं नाम प्रथमं व्यवहारपदम्। 



नित्याचारप्रदोपः। १४७ 

कारः प्रजाभ्यः करः। व्यवहारतो दर्तः। शृद्रस्यानु- 

प्रहात् शुखषाछतात् । 

विष्णुः,- 

अथ बटहाखमिणस्िविधोऽर्थो भवति । शक्तः शबलोऽसितख । 

शक्तेनार्थेन यदोडटेहिकं करोति तेनास्य देवल्मासादयति। 

यच्छ वलेन तश्मानु्यम् । यत्कुष्णेन तत् तिय्यक्त्वम् । खठच्यु- 

पाजितं स्वेषां शक्तम् । श्रनन्तररत्यपाजितं कष्णम् । 

क्रमागतं प्रोतिदायः प्राप्तश्च सदहभाय्येया । 

भ्रविशेषेण सब्वंषां धनं शक्तसुदाहतम् ॥ 

सम्परदयापदि वा यस्य या वरत्तिविदिता त्लब्धं शुक्तम् । तेन 

कम्मकरणे टेवत्म्। यदविहितमप्रतिषिद्ं सामान्येनानुन्नातं 

तज्ञ शवलम् । यदत्यन्तविगदह्ितं विपद्यपि निषिषठं ततकुष्णम् । 

तेन तियकूत्वमिति विभागः। एतदेव सालिकं राजसं तामसं 

चेत्याख्यायन्ते। यद्यपि धनाजननियमो न क्रल्रधः पुरुषाथे 

एवेति चतुधं साधितं तथापि वचनबलात् फलतारतम्यमिति 

उपायान्तरेणाजने क्रतुवैगुखाभावः । तथा उपायाः । 

तत्र विष्णुनारदौ,- 

क्रमागतं प्रोतिदायः प्राप्तश्च सहभा्यया । 

भरविशेषेण वर्णानां 

दूत्यनेन सर्व्वेषां शुदधनलत्ेन कथितवन्तौ । तेन प्रतिदान 
"~~~ 

(१) शद्वितविष्णुख्यतौः--कनन्तरढन््युपान्तं च शष्णं | ८ | 1१91, १0158 

९0101. ५८ प्रकरणम् । 



४८ नित्याचारप्रदोपः। 

विवाहकाले खश्रटत्तेन पिदपितामष्ादिक्रमागतधनेन वा धन- 

वतो न ठतोयभागी घनाजना्धमाह । 

तथाच मनुः,-- 

"नेहेत वा प्रसद्धेन न विर्डेन कम्मणा। 

न कल्पमानेष्वरथेषु नार्व्यामपि यतस्ततः ॥ 

प्रसङ्गन गोतवाद्यादिना। कल्यमानेष्वर्धेषु पित्रादिक्रमा- 

गतविवाडादिलब्धेषु । तस्य पित्रादिधनेनेव यावत् भ्वकन्तव्य- 

टृष्टादृष्टाथेकर्निवषदात् । पाकसंस्थादिवाजपेयपौण्डरोकगो - 

सवादिमदहायन्नान्तकश्चणामपि बदतरधनसाध्यानां पितादि- 

क्रमागततावद्नवतः कन्तु सौकर्यात् | एवं 

छच्यधीद धिका ग्टह्ृन् नरो भवति किलिषो । 

द्ति बहुतरधनखो कारटोषस्य दायादिष्वसम्भवः। तस्य 

प्रतिग्रहादिविषयलात् । 

तथाच व्यासः,-- 

प्रतिग्रहरुचि न स्यात् वरच्यधं तं समाचरेत् । 

स्ित्य्थादधिकं ग्टह्नन् ब्राह्मणो यात्यधोगतिम् ॥ 

दति । किञ्च 

विदांसत ब्राह्मणो भ्लब्धा पूर्व्वो पनिहितं निधिम् । 

श्रशेषतोऽप्याददोत सन्यैस्यायिपतिदहिं सः ॥ 

(१) सुद्रितमनौः- नेेतार्थान् प्रसङ्गेन ०| 7101. १०11718 (्वाप्णा). खर 8 

पलो १५। 
(२) सुद्रितमनोः- ट्टा ०| 11. १७18४ व्वाप्ठा अन्द | क्ख ३७ 
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इति मलुवचनेन निधिग्रहणे दोषाभावात् तद्लनवतो मदा 

यन्नाद्यनुष्ठानम् | एवं तप्रसा जपहोमादिना यक्लब्ं। तथा 

यज्ुविधानादौ सुवणंपात्रणतमुत्पायत इत्यादिश्रवणात् तक्ञव्ध- 

धनवतो बहुधनसाध्यकश्मानुष्टानम्। एवं सति 

धमाथ यस्य वित्तदा तस्यानीहा गरोयसौ । 

प्र्ालनादि पङ्कस्य दूरादस्पगेनं वरम् | 

इत्ये तन्महाभारतवचनम्। तबिन्दितिमद्यादानादिप्रतिग्रहादि- 

परमेव । प्रक्षालनाद्धि पङ्स्येति वाक्यशेषात् दाथाद्यादिघने 

पद्ाभावात् | 

यस्य तैवापिकं ष्टव्यं पय्यीपं यत्यघ्रत्तये । 

धिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमदहति॥ 

दूत्यादिना मनुवचनेन बैवािंकाधिकान्रत्रस्य दायादयादि- 

धनवत्तयेव विवक्ितत्वात् । 

यत्तु ब्रह्मवेवत्ते,-- 

मातापिहगुरोरथें विवादहाधच् धर्मतः । 

अध्वराथच्च विदुषा ग्रहोतव्यं धनं सदा ॥ 

इति तत्रित्यसोमयागाधं सव्मतिग्रहाभ्यनुन्नातं मातापित्रादि- 

नित्यपोष्यसादइचयग्यात् । 

ननु च ग्स्यमात्राधिकारिकत्वान्महाक्रतुविधोनां पुनश 

स्लातकधर्त्रन पाकसंस्यादविःसंस्थासोमसंसामहावन्नसखरूप- 

(१) मुद्रितमनौः- भत | 1101. वृ०]]>% प्पाप्णा, अर ११ प्लोऽ | 

२२ 
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पञ्चविधक्रतूनां देवलग्रश्तिभिः स्मरणात् तेषाच्च घनं विना 

अयञ्चानुष्ठानलेन महादानादिप्रभतिग्रहेणापि धनाजंनं क्रतु- 

विधिभिरेव प्रयुज्यते। यद्यपि धनाजेनं क्रत्व नचाधानवद् 

विध्यन्तरासिदमुपजौव्यते। यस्मिन् प्रतिः पुरुषस्य 'तक्जिपाथे- 

लक्षणेति खतः प्राप्तत्रेनाविधेयल्वात्। किन्तु उपायान्तर- 

परिसंख्यारूपेण प्राप्यते । तदुक्तं भाष्यक्लता द्रव्यवत्ता तु नं 

केनचिदिधिना कति । तथापि द्रव्यं विनाऽसिद्धता क्रतुना 

द्रष्यमाक्तिप्यते द्रव्येण तु तदुपाजंनाक्तिप्यत दत्येवमपि 

प्रतिग्रदादिकविध्यपेच्ितल्लात् कत्तव्यमेव | अतएव षष्टे चयार्णा 

द्रव्यसम्पनब्नः कमणो द्रव्यसिदहित्वादिति पूव्वैपत्तं कछला 

श्रनित्यत्वात्त॒ नैव स्यादिति नि्धनोऽप्यजयिला भधिक्रियेतै- 

्ुक्षमिति चेन्मवम् । यद्यपि क्रतुविधिभिद्रव्यमा्तिष्यते द्रव्येण 

तु नाजंनोपाय क्षु शक्यते उपायं विनापि दायादिधन- 

स्मवेनानेकान्तिकत्वात्। यत्त॒ षटे--निधेनोप्यञजयित्वा भ्रधि- 

कारौ दति तत्र नायमधेः क्रत्धेमजंनं कत्तव्यमिति। किन्तु 

निधनस्य पुरुषस्य धनमभिलषितभेव तेन तदुपाये तस्य प्रयत्नः 

सिद्ध एव । स यदि धनं लभ्यते तदा क्रतुकरणे शक्तत्वादधि- 

क्रियत एवेति । ततेतत् स्यात् जोवनायथं धनसच्चेऽपि क्रतुपरय्यापं 

धनाभावे जौवनाधं धनेच्छा किन्तु क्रलरधमेषेति फलतः क्रत्रथेभेव 

धनाजनमिति। नैवं न जोवनमात्रपर्याप्तधनवन्तं प्रत्याह 

~~ --------------~ ---~- -~ ~~~ ----------- ~~ ------~~~-~--~----~--- ~ ~ 

(१) 7? त्खि्टाचै ०। 
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स्यकन्त(?)विधिरस्य करोति किन्छविगेषफलार्थिनं क्लशक्तिमन्तं 

तेन जोवनार्थोपात्तधनेनैव निराकाङ्कत्ात् क्रतुषिधिने खयं 

धनाजनं प्रयुङ्के । परुषु यदि जोवनाथैघनस्याल्यतरेन वड़घन- 

साध्यक्रतावंपर््याप्त्ेन क्रतुसिदिभमेवोदिश्य प्रतिषिद्लोपायेन 

धनमजयति तदा तदपि घनं क्रतुना गयत एव । धनं क्रत्वङ्ग 

नोपायः। जोवनाथेमपि धनं जोवनाधत्ेन क्रलङ्क किन्तु 
ब्रोहित्वादिरूपैण क्रतुमुदिश्याजिंतमपि त्रीद्यादिकं त्रोद्यादिक- 

मेव । यथा क्रतुफलमुदिश्य क्रियमाणमप्याधानं नतु क्रतुविधिना 

प्रयुज्यते। ततर खविधिसिडवदिदहापि द्रव्यखरूपस्य पुरुषाभि- 

लज्ितत्वमेव तदुपाये प्रवत्तंकम्। श्रयन्तु विशेषः द्रव्यस्याभि- 

लषिततवं कदाचिल्जोवनोपायत्वेन कदाचिच्च क्रत्वादिफलाकाङ्कया। 

तदुपायप्रहत्तिख्च लोकतः । आहवनोयादौनामपे्तितलच्च क्रतु- 

फलदहारकमैव तदुपायच्चाधाने णस्वत एव प्रहत्तिः । न चैतावता 

क्रतु विधिभिरादहवनोयोपायग्रहणं द्रव्योपायग्रहणं वा माना- 

भावात् । पुरुषस्य धनाजने उपायविगरेषनियमात् तदतिक्रमे 

यथाशास्त्रं प्रायथित्तम् । यत्त॒ ममुवचनम्,- 

सप्त वित्तागमा घ्या दायो लाभः क्रयो जयः। 

प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च 

इति । तत्र दायः पित्रादिक्रमागतम्। लाभो निष्यादिलाभः। 

क्रयः प्रसिचः। जयः क्तियस्य । ब्राह्मणस्यापदि युद्ाद् पिना (?)। 

प्रयोगः कुसोदवत्तिः। कमयोगः क्रषिवाणिज्यादि वेश्यस्य । 

त्राह्मणश्सयाप्यापदि । सम्मरतिग्रदः दिजातिभ्यः प्रशस्सेभ्यः। 
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इत्यादि यदहेतुलमजंनस्योतं नैतावतापि क्रतुविधिप्रयुक्तलं 

किन्तु पुरुषस्य शद्धधनेन कख्मकरयो देवत्वमित्यादिकमेव वचनात् 

कल्पयते । कवलं यो लोभेन गददिंतमहादानादिप्रतिग्रहं करोति 

लोभेन भ्वभेण वा तत्या गपूव्वैकं प्रायचित्तमक्तत्वा पञ्चात् तापेन 

तेन महायन्नं करोति तस्य क्रतुफलं स्यादेव । धनस्य राजसत्वा- 

दिना फलं मध्यमम् | प्रतिग्रहदोषसतु स्यादेव । धन्माकाङ्कया 

तत्कर णमनुचितम् । निन्दितः प्रतिग्रहः कछषतः। कदाचिच्च 

देवमानुषविप्रेन धम्मो नानुष्ठितः तदा महाननः स्यात् । 

हारोतः,-- 

पतितदुष्कुतेभ्यः प्रतिष्टद्रौतमखग्यमय्कोयं न च तेन 

पुण्याधनाप्रोति। इति वचनात् पतितादिचाण्डालादिप्रति- 

ग्होतेन धनेन यन्नादिकरणे फलाभावः तस्माद् गटहिभिस्तन्र 

कत्तव्यम् | तत्सिं दायाद्यादिधनासल्रेनाजेनाधं ठतोयभागी 

यन्न; । 

तथाच मनुः,-- 

` नेडेतार्थान् प्रसङ्कन न विरुदेन करगा | 

न कल्यमानेष्वर्छषु नार्त्यामपि यतस्ततः ॥ 

अर्थेषु कल्यमानेषु जातेषु धनाथ नेहेतेल्यथंः । यस्य तत्रास्ति 

समाप्तं वा तस्य शस््ोक्ता हत्तयः । 

तत्र मनुः, - 

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 

दानं प्रतिग्रहेव षट कश्माश्यग्रजन्मनः ॥ 
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षखान्तु कर्मणामस्य त्रौणि कर्णि जोविका। 

याजनाध्यापने चैव विश्ढाच्च प्रतिग्रहः ॥ 

विशद्धोऽत्र यदोयप्रतिग्रहे न विगेषतः प्रायचित्तमामरातम् | 

च शब्दाद् टेशकालद्रव्यस्तरूपनिवन्धनदोषाभावरूपविश्लं प्रति- 

ग्रह विशेषणम् । 

यान्नवख्ाः,-- 

इज्याध्ययनदानानि वैश्यस्य च्षतियस्य च । 

प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥ 

गौतमः,-- 

दिजातोनामध्ययनमिज्यादानं तब्राह्मणस्याधिका प्रवचन- 

याजनप्रतिग्रहाः। पूव्वषु नियमः । पूर्व्वेष्वध्ययनादिषु श्रावश्य- 

कत्वं नियमः। नतु प्रवचनादिषु विभागादिप्रापषकुट्म्बपोषण- 

पथाप्तधनस्य धनाजननियमाभावादिति विन्नानेश्लरः | 

मनुः,-- 

श्रद्रोरेरेव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । 

या ठत्तिस्तां समास्याय विप्रो जोवेदनापदि ॥ 

यातामात्रप्रसिद्धाधं खे; क्मभिरगदहितेः। 

अरक्तेशेन शरोर स्य कुव्वोंत धनसञ्चयम् ॥ 

ऋतामृताभ्यां जोषेत सतेन प्रखृतेन वा| 

सत्याकरताभ्या'मघवा न खदठन्या कदाचन ॥ 

~~~ ~ --~~~~~~-~-------- 

(१) सुट्ितमनौः-मपि वा °| (10, १०11४ 6011101. ०४ सोऽ ४। 
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ऋतमुञ्छशिलं न्नेयमख्तं स्यादयाचितम् । 

तन्तु याचितं भेच्यं प्रतं कषेणं समतम् । 
सत्यादरतन्तु वाणिज्यं तेन चेवापि जौव्यते। 

सेवा खदत्तिराख्याता तस्मात् तां परिवजंयेत् ॥ 

गौतमः,- 

ाद्याञ्चतस्रः चष्ठाः स्युः उब्डशिलायाचितयाचित- 

रूपात इत्यथे । 

हारोतः,- 

ऋतासतसत्योपद्तसम्भनत्रा पत्तयो भवन्ति। ऋरतसुञ्छ- 

शिलम् । मेच्यमर्तम्। श्रयाचितोपपव्रं सत्यम् । भ्रध्यापना- 

च्छिष्योपहितम्। सम्मब्रहठत्तिः सद्यो याचितम्। पत्तिः 

क्रषिः। तासां पूवाः पृत्च खेयस्यो भवन्ति। ब्राह्मणस्येत्यनु- 

हन्तो । 

गौतमः,- 

कषिवाणिज्ये वाऽखयं क्रते कुसोद्च । कुसोदं खयं कत- 

मपि। कुसोदहत्तिधपति प्रदेणान्तरे गौतभेनाप्यभिधानात् । 

पेठोनसिः,- 

ग्टहस्यधस्मां रिष्यन् न लोमेत येन घ््स्य हत्तिमुपादरौीत। 

श्रापस्तम्बः,- 

दायाद्यं भिलोब्डौ यज्चापरिखटहोतम्। रपरिग्टहोतम- 

स्वामिकं शाकनोवारादिकमिति लक््मोधरः। निध्यादिकंवा। 
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भतच शाल्य दे निपतितस्य परित्यक्तवक्षरी ग्रं शिलम् । एककस्य 

त्यक्तस्य कणस्योपादानं खच्डमिति विन्नानेखरः । 

हारोतः,- 

भ्रयोनि। कशर्डनम् । गोख्यानम् | धान्यकरणम्। लवनम् । 

इति पञ्च उञ्छखानानि। लूनं शोणंमनुन्नातं गिलमित्याडः । 
अयोनि मागदि। कर्डनस्थानं प्रसिहम्। गोखानं गोभ्यो 

धान्यादिदानस्यानम् । धान्यकरणं खलम् । लवनं लुयतेऽस्मिन् 

दूति व्युत्पत्या सेवरम् । अनुन्नातं खाम्युपैचितम् । याचितं 

याचितच् प्रतिग्रहरूपं प्रोतिदायरूपं च विशेषेण निर्दे्पात् । 

श्रयाचिताद्कतं ग्राह्यमपि दुष्कतकब्मणः । 

अन्यत्र कुलटाषण्डपतितेभ्यस्तचा दिषः ॥ 

इति याञ्चवर्कायन प्रतिग्रदप्रकरणिऽभिधानात् । भ्रपि दुष्कुत- 

कर्मणः किमुत विश्दादित्यधंः । 

प्रस्यापनं प्रध्यापनं प्रग्रपूव्वैः प्रतिग्रहः । 

याजनेऽध्यापने वादः षड़ विधौ वेदविक्रयः॥ 

न वैदविक्रयं कुग्यीदग्निविक्रयमेव च। 

दूति भारते याजनाध्यापननिन्दा बैतनपूव्मकयाजनाध्यापन- 

विषयेति ल्म धरव्याख्यानात्। भतकाध्यापनस्य उपपातक- 

मध्ये गणनाञ्च । भ्रपणपून्मकं ये याजनाध्यापने तयोरनावहत्ति- 

त्वम् । भ्रतएव 

क्रतन्नोरऽद्रोष्टो भेधावो एचि; कल्याणसुचकः | 

अध्याप्या धर्मतः साधुशक्ताप्तन्नातिवित्तदाः ॥ 



२५६ मित्याचारप्रहौपः। 

इति यान्नवल्कावचने वित्तदस्याध्यापनानुज्ना । तत्रच वित्तद 

इति भ्रपणपूल्वैकमथंप्रदातेति विन्नानेखरेण व्याख्यातम् । 
यत्त॒ मनुः,-- 

राजतो धनमन्विच्छेत् संसोदन् ब्राह्मणः नुधा । 

याज्यान्तेवासिनो वापि नतन्धत इति शितिः ॥ 

तथाच याज्ञवल्कयः, 

राजान्तेवासियाच्येभ्यः सोदव्रिच्छष्ठन ज्ुधा | 

इति याजनाध्यापनयोरापदरमलसुक्तम् दत्तौ सोदनब्रिति- 

पदटःद् विधानाभाव इति विन्नानेशखरेण व्याख्यानात् न दण्यन्तरा- 

सश्चवरूपत्वेन भ्रापहत्तितवम्। यदा राजप्रतिग्रदसादवर््यीत् 

पणपूञ्यैकयाजनाध्यापनापरम्। सोदन्निच्छेदिति धनकामनया 

पणमपूव्वैकयाजनाध्यापनप्रतीतैः । तैन भपणपूव्यैकप्रणस्तयाजना- 

ध्यापनयोरनापद्यपि ज्ञातकधरमलम् । 

तथाच ब्रह्माण्डे, - 

भनापद्यपि ध््येण याज्यतः शिष्यतोऽपि वा। 

ग्टञ्म् प्रतिग्रहं विप्रो न धर्मात् परिष्टोयते।॥ 

सस्िदम् । 

याजनाध्यापनप्रतिग्रहा मुख्या -ठत्तयः। तत्रापि प्रतिग्रहाः- 

स्ते अध्यापनम् । भध्यापनासम्भवे याजनम् । ब्राह्मणस्येत्यनु- 

इत्तौ गौतमः, 

| , याजनाष्वाप्रनप्रतिग्रहाः सर्व्वेषां पूव्वः पूर्व्वो गुरः । सर्व्वेषां 

प्रच्ठागामपि यरं दौवावहः। विदषप्रतिश्रहाद् विषदा 



निल्धाबारारौपः। २५ ॐ 

ध्यापनं गुरः) विश्दाध्यापनाश्च विशुदयाजनं गुर्रिति भावः| 

गुक्श्चेतत् । पतितसंसगे याजनाध्यापनयोः सद्यः पातिलय- 

हेतुत्वम् । पतितप्रतिग्रस्य संवव्सरेणेति गौरवस्य व्यक्तत्वात् । 

यत्त॒ याजनाध्यापनप्रतिग्रहमध्ये प्रतिग्रहस्य गर्हिंतत्ववच्वनं 

मानवे- 

प्रतिग्रष्ठः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस गर्दितः। 

दति तदिश्दया जनाध्यापनापैक्तया गरंतप्रतियरद् विषयम् । 

तथाच वाक्यशेषे । 

याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्तातमनाम् । 

प्रतिग्रहस्तु क्रियते शुद्रादप्यग्त्यजग्मनः॥ 

इति याज्यिष्ययोः संस्छतल्ेन प्रणस्तल्ं याजनाध्यापन- 

प्राशश्ये हेतुः । भ्रन्त्यः गद्रशाण्डालादिरूपः प्रतिग्रहगहितल्वे 

तुर्क; | 

यच हेत्वन्तरसुह्म्.- 

जपद्ोनैरपेत्येनो याजनाध्यापनैः क्षतम् । 

प्रतिग्रहनिमिन्तन्तु त्यागेन तपसेव च ॥ 

ति तदपि विशदयाजनाध्यापनापेक्षया गहितप्रतिग्रहस्य 

निन्दापत्ते सङ्गच्छते अन्धथा निन्दितियाजनाध्यापनयोरिति 

धनल्वागपूव्यैकमेव प्रायधित्तमिति। जपष्ोमेरपैत्येन दत्य 

सङ्गतेः । 

(१) द्भितलनौ -- गूदसखाप्यन्वजन्नः | 701. १०1" 6वाधन. ख ० 

च्ञो* ११०। 
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२५ द नित्याचारप्ररीपः। 

यद्गहितेनाजेयन्ति कञ्चणा ब्राह्मणा धनम् । 

तस्योत्सगेण शुद्यन्ति जप्येन तपसेव च ॥ 

इति मनुविष्णुभ्यां गरिताजनमाति सामान्येन त्यागविधा- 

नात् । तथा पुरोहितयाजनाध्यापनाधिकारे यमेन 

कर्णा गहिपेनेह यद् वित्तं समुपाजितम् | 

तस्य त्यारीन शु्धपन्ति # # # न्वेषणेन च | 

हारोतः,-- 

शृद्रयाजने गरहिंतधनं न... प्र्तिप्य त्राह्मणानुपेत्य 

ब्रूयादिति। 

वशिष्ठः, - 

गहितयाजनाध्यापनदक्तिणाल्यागात् पूता भवन्ति! अयाज्य- 

याजने पुन: संस्कारः अयते । नत्वस्य प्रतिग्रहे । पतितयाजने 

पातित्यं न पतितप्रतिग्रहे। तस्नाद् यथोक्तमेव सम्यक् । श्रतएव 

लच््मोधरेण तथेव व्याख्यातम् । प्रतिग्रहः प्रत्यवर इति प्रतिग्रह 

निन्दा प्रशस्तयाजनापेक्येति । 

यत्तु वशिष्ठवचनम्,-- 

श्रनय इव दौप्यन्ते जपदोैदिंजातयः । 

प्रतिग्रहेण शाम्यन्ति उदकेनाम्नयो यथा ॥ 

दति। तत प्रतिषिद्धप्रतिग्रडेशेति लच्छोधरेण व्याख्यातम् । 

मनुः, 

कुसूलधान्यको वा स्यात् कुम्भोधान्यक एव वा | 

व्रहेहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ 



मित्याचारप्रदोपः। २५९. 

चतुणमपि चैतेषां दिजानां रटदमेधिनाम् । 

ख्यायान् परः परो न्नेयो घर्मतो लोकजित्तमः ॥ 

षट्कर्को 'मवेदेषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते । 

इाभ्यामेक्थतुथेसतु ब्रह्मसतेणए जवति ॥ 

कुसनधान्यकः कोषठिकापरिमितघान्यवान्। कुम्भौ खद् 

भाण्डविशेषः। ईहा चेष्टा तस्यां भवं दिकं त्रदं रेडिकं 

यस्य स तथा । शखोभवं स्तनं श्रन्रं न तदस्तौत्यश्वस्तनिकः 

सदय इत्यधेः । सत्र चाश्वस्तनापेक्षया चरे हिके तैगुण्यदर्गनात् 

कुसूलकुम्भोधान्यकयोरपि पूव्वे पूव्यं विगुणम् । कुम्भोधान्यकः 

तरप्रहतिगुणनवदिनङ्कट्म्बभरण्योग्यधान्यवान् । एवं कुसूलधान्यकः 

नवत्िगुणसप्तविंशतिदिनकुटुम्बभरण्यी ग्यधान्यवान् । दर्श दयथै- 

छतखाद्वायुपकरणवस्तव्यजनदक्तिणादिसाघनमजाद्रव्यं प्रविश्य 

दिनपया्िसाधनलवं धान्यानां बोदव्यम् । षट्कर्मको भवदेषा- 

मिति एषां चतुणां मध्ये एकः; कुसूलधान्यकः षट्का 

भवेत्। षड्भि; कक्मभिः सप्तविंश्रतिदिनपय्यासधनमजयेत्। 

षट॒क्माणि च पूर्वोक्तानि उच्छशिलायाचितयाचितक्कषि- 

वाणिज्धरूपाणि | रन्यो दितौयः कुम्भोधान्यकः तरिभिरब्छ- 

शिलायाचितेनवदि नपय्याप्तधनमजंयेत् । एकम्तुतोयः त्रयहेहिकः 

उञ्छभिलाभ्यां चिदिनप्याप्रधनमजयेत्। चतुधसतु भ्रस्तनिकः 

कैवलेन उन्छेन जोवति। दिनमात्रपय्याप्तधनमजयेत्। त्रद्म- 

(१) सह्तिमनौ :- भवत्येषां ०। 7"01. ¶०115"8 ०५०, अ० ४ स्लो* € | 



२६० जनिल्नाचारप्रोपः। 

सत्रशब्द उच्छपरः। ब्रह्म सततं ज्रायत इति व्युत्पा । एते च 

वत्तिप्रकारा न सर्व्वेषां ब्राह्मणानाम् । तथा सति- 

यस्य तैवाएिकं द्रव्यं पर्याप यत्यहन्तये । 

श्रधिकं वापि विन्देत स सोमं पातुमदंति॥ 

दूत्याटिना मनुनेव सप्तविंश्तिदिनाधिकधनवतो स्थस्य 

दर्भिंतल्वात् तदिरोधापत्तेः। किन्तु धनसाध्यकश्मणा यः पर- 

लोकजयं नेच्छति धनजोवयोरनियतकालनाशिलात् किन्तु 

छत्तिसङ्कोचेनैव तपोरूपेणए परलो कमिच्छति तस्येमे ठत्ति- 

विषा; । तवराप्युत्तरोत्तरस्य दुःखातिशयेन तपःप्रकषात् चेष्ठ- 

लोकप्रा्षिः फलम् । 

तदेतदुक्तम्, 

ज्यायान् परः परो ज्ञयो धञ्मतो लोकजित्तमः 

इति। तैन क्च्छचान्द्रायणादिकतपोरूपतेनेषां ठत्ति- 

विशेषाणां फलसाधनत्वम् । 

कच्करकदरन्धकामसु महतौ ियमाप्रुयात् । 

इत्यादिवत् । तदुकघं ग्रोधरेण 

श्रयञ्च ठत्तिविशेषपरिग्रहो ध्मातिश्याधिग्ट्टस्यमाज्रविषयः। 

अनरेव यान्नवलकयः,-- 

कुस्लकुमभोधान्यो वा त्रहिकोऽश्वस्तनोऽपि वा। 

जोषेदापि शिलोच्छेन सखेयानेषां परः; परः ॥ 

इति । अत्र विक्नानश्वरव्याख्या,-वुसूलधान्यो हादशाह्- 

कुट॒म्बपोष्रणपव्याप्तघनः । बुग्मोधान्यः षड्हपय्याप्तधनः । 



जिद्नाचारप्रहोपः। २६१ 

वाहिकस्तराहपय्याषधनः । श्र्स्तनः एकदिनपययाप्तधनः। 

एते चत्वारः शिलहत्तयः उब्छदनत्तयो वेति जोवेषापि थिलोच्छैमे- 

व्यक्घम् । ब्डहस्थो हिविधः। शालोनो यायावर । तत्र 

प्रतिग्रहाधिको विप्र इत्यादिना 

चेवाषिकाधिकान्रोयःस हि सोमं पिवेद् दिजः। 

प्रतिक्त॑वत्सर सोमं पशुः प्रत्ययनं तथा ॥ 

इत्यादिना शालोनस्य व्रत्तयो दशथिताः। कुसुलङकग्मी- 

धान्योवेत्यादिमा वायावरस्य चतुविधष्य शिलोब्कदत्तिरन्ञा। 

यदा 

टेवलः,- 

दिविघौ ग्टहख्यो यायावरः शलोनञ्च। तयोर्यायावरः 

प्रवरो याजनाध्यापनप्रतिग्ररिक्थचयविवजनात् । षट्कश्ा- 

धिषितः प्रेयचतुष्यदश्टष्ग्रामधनधान्ययुक्लो लोक्षानुवत्तों शलोन 

ष्ति। शालोनोऽपि चतुविधः। याजनाध्यापनप्रतिग्रहक्षि- 

वाणिज्यपाशपाल्येः षड्भि्जीँवत्येकः। याजनाध्यापनप्रति- 

ग्रहेरन्यः । याजनाध्यापमाभ्यामपरः । चतुधेसु अध्यापमेनेव । 

यदा मनुः,- 

षट्कर्येको भवेदेषां चिभिरन्यः प्रवत्तते । 

बाभ्याभेकश्चतुधस् ब्रह्मसत्रेण जोवति ॥ 

दति। तत्र विन्ञानेशखवरमते ्रह्मसत्रपदमध्यापनपरम्। 

नैत्यिक नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसतं हि तत्स्मृतम् । 

षति ब्रह्मयत्ते मनुनेव ब्रह्मसत्रशब्दप्रयोगात् । 



४६९ नित्नाच्रारप्रहोपः। 

हारोतः,- 

हिविधमेव षसं प्राहुः । शलनं यायावरश्च । शाली. 

नात् पुख्यतरो यायावरः । अयान् सव्धारण्मेषु । शाला विद्यते- 

$स्थ शति शालोनः। स हिविधः) सम्पव्रहसिरसम्मन- 

वर्तिश्च । तथोरसम्प ब्रहठत्तिः श्रेयान् । उञ्छशिलस्तिरित्यथेः । 

सम्पत्ति उब्छथिलभेश्यायाचिताध्यापनयाजनक्षषिवाणिन्य- 

हत्तिरिति णालोनो हिविध इत्युक्ता यायावर प्रत्या शालोनास- 

हस्तियापनतया यायावरः। दश दश रावि्वां वसन् यातोति 

यायावरः । वरासु वा वद्यमाणासु वल्तिषु यापयत्यातानभिति 

वा यायावरः। स दहिविधः कतप्रस्थानोऽक्लतप्रसखानख्च। यस्य 

ऋलिजः वपनपूवै पूव्बं्यराम्नेधीं कारयित्वा प्रातरवेश्वानरीं 
कारयित्वा इमां दिशं व्रज ददं द्रव्यमारेति व्यवस्थापयन्ति स 

क्ञतप्रखानः। अक्ततप्रस्यानखच यस्य ऋलिजः वपनं कारयिला 

प्रातवेंष्वरेवेनेष्टा भस्यां दिशि ददं व्रौद्टादिद्रव्यं तिष्ठतोति कथ- 

यन्ति न खयं गच्छन्ति । 

स एतयोरुभयोः साधारणघन्यानाह मन्वतः,-- 

शरयनाखनाहारविषारोलयानाज्नप्रतिग्रहाः । पव्वेमु वपनम्। 

पञ्चाग्निपरि चरणम् खयं होमोपस्थानम् । यथोक्षबलिहोम- 

करणम्। खाखमध्चचरणम् । निषधवजेनम् । धनमाहृत्य 

गाहेपत्वाय निषेदनम् । षरमासक्लच्छाचर णम् । 

भस्य ठ्तयख,- 

उच्छग्रिलमयाचितम्। तश्ासम्भवे शूद्रादपि द्रव्यं वाप्यु- 
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पलितस्य ब्रोद्मादैः खाभिसन्दर्ने प्रशं नतु प्रार्धनमसन्दश्यं 

वा ग्रहणं खणेवणहषस्कन्धे वा इलवाङनं चतुर्विंशतिसौ तापर्न्तं 

पलाशशाखया चतुःपञ्चाक्नलिक्रमेण वोजवपनं यावत् तावत् 

क्ष्या वा जोवनं रान्नो भागदानम् । प्ते कुदालेन वा यावत् 

कषितुं शक्रोति तावता जोवनम्। तत्र नियमेन राज्ञे भाग- 
दानम्। ब्रयाचितादिभ्योऽन्राधिक्ये सोमयागं साम्निचित्य- 

मनग्निचित्यं क्षला तव ॒सन्वैखं दच्वा पूब्यैवत् पात्रं ग्रोवाया- 

मासज्य धान्यवहनपात्राद् भिन्राद् विशोर्ण॑द् भूमौ पतितघान्वं 

तख्मादनामिक्राङ्गषठाभ्यामेकेकं धान्धमादाय पाते करोति कन 

जोवनं भिबहत्तिः। एतासामषटहत्तोनामेकया हत्या द्रव्यमाद्त्य 

गाषेपत्ये निवेद्य कालं नयन् संवत्सरमध्ये षरमासं प्राजापत्यं 

छच्छं कुव्व॑न् यमनियमवान् यायावरो भवति । तस्य फलं परं 

ब्रह्मागतमाप्रोतोति यदत्ा नेह जायेतेव्यत्रापि यायावरस्य 

हत्तिविशेषाण्णं ब्रह्मावासिरूपमोचषफलाथविधानात् यधोक्त- 

क्र्यारैरपि विहितत्वादेव नाधम्मजनकत्वम् । 

प्रत्र बौधायनः, 

श्रालोनयायावरचक्रचरधमीकद्धिणं नवभिवृत्तिभिवत्तंमाना- 

नाम् । तेषान्तदत्तनाह्तिरि्यु्यते । भालाग्रयत्ताच्छालोनलम् । 

ह्या वरया यातोति यायावरतम् । भअनुक्रमचरणाच्क्रचरतवम् । 

ताश्रनु व्याख्यास्यामः। शइयुक्ा तत्र ध्यविशेषानुक्या दशधा 

वत्तिमा्ह । ततर घर्चविेषाः,- 

श्रा नवठत्तेः। कैशश्मखुवपनम्। कष्णाजिनकमर्डलुभार- 
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यश्टिखनिव्ाणानुपकल्यनम् । तेधातवोयेन पखानया पूबदिमे 

दृष्टा प्रातसुदिके प्रस्थानम् । भाहवनोये वास्सोष्यतोयं इता 

ग्रासान्तेऽवस्थानम् । तत्र मदं क्षला प्रवेशः । भन्धक्लते मठे वा 

प्रवेशः । वद्यमाणप्रुवात्तिपक्चै तजर कष्णाजिनादोनामुपयोगं 

ज्ञत्वा हस्यवगमनम् । व्या यदजयति तेषां विश्वेभ्यो देवेभ्यो 

जुष्टं निर्वपामोति निर्वापः) विष्वेभ्यो देवेभ्यो लुट 

प्रोक्तामोति प्रोरणम् ! वृष्ण वा। तेन द्रव्येणाग्निशोतर 

दभेपौरमासौ ्राग्रयणख्च संस्छत्य पञ्चा पञ्चयन्नानुष्ठानपूरन्येकं 

व्रतोपायनम् । भोजनं क्षौरलवणमांसपर्ययषितवजं सपिदेधि- 

भिखम्। ब्रह्मचय्येखतौ वा गमनम् । पव्वणि पष्णि कैग- 

शमस्ुनखरोमवपनम् | मृच्ललादिना वाश्यश्दिः। सत्यदमादि- 

नान्तरश्िः । एते दशदन्तोनां साधारणधन्धराः । 

दथ ठत्षयख.- 

षणनिवत्तनी । कौहालो । ्रवा । सम्पर्षालनो । समूहा । 
पालनो । शिलोच्छा। कापोता। सिदच्छा। वान्या) 

तब्र,- 

दशहस्तेन दर्डेन विं्दण्डा निवसनम् । 

षरश्निवत्तनपरिमितां भूमिं अस्यृतमासिकाभ्यां समुष्काभ्यां 

कषति भोजनपथन्तं नातिग्रमं क्त्वा यावद्विरिनेस्तावद्मि- 

क्ृषिनिर्वहो भवति तावत् कषंणोयं तैन जवनं षणनिवत्तनो | 

जलाभ्यासे कुदालेन फालेन तोख्ेन काष्ठेन वा खात्वा घान्य- 
वपनं कन्दस्रूलफलशाकोषधिनिष्मावनं तैन जोवनं कौहालो | 
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अथ भुवा । पूर्व्वक्रमठे भूत्यै ला भिरो वेष्टयामोति शक्तवासो 

धारणम् । ब्रह्मवचेसमसि, ब्रह्मवचैसाय लेति कष्णाजिनदानम् । 

श्रद्धाः इति पवित्रम् । बलमसि. बलायतवेति कमण्डलुधारणम् । 

धान्यमसि, पुष्चेलखेति भारयश्टिधारणम् । सखा मा गोपा- 

येति "खनित्रम् । यथोपनिष्क्रम्य व्याष्टतोजपित्वा दिशामनु- 

मन्त्रणम् । 

णुथिवो चान्तरित्तं च यौख नक्तत्राणि.च या दिशः। 

प्रगिनिर्वायुश सूश्च पान्तु मां पथि देवताः॥ 

ति पथिव्यन्तरिक्तं यौ नक्तचाणि या दिशः मान- 

स्तोकोयं जपित्वा गच्छन् ग्हदारे भारयष्या सदहासमानं 

सन्दशयेत् तत्र॒ यावन्नभेत तेन जौवने भ्रुवा! तत्र यदपि 

न॒ लसत यद्यपि बद लमेन तथापि तस्यां निवरचमान- 

त्वाद् करवा छत्तिः। एतदटुह्त्तिसम्बन्धादटेव चक्रचर इति 

प्रसिचः। 

श्रय सम्प्रक्तालनो। यथाकथचिद् त्रोद्यादिकं लब्धा 

सद्य एव तद्धत्वा पाकपात्रा[ण प्र्नाल्य न्युजतया स्थापयति न 

दिनान्तराधं सिद्धमन्नं पाकपातचे स्थापयति न वा कुणदौ 

धान्यं स्थापयति न वाऽन्यष््स्ते तणर्डुलादिकं सखापयति सा 

सम्प्र्षालनो । 

(१) सुद्रितबौधायने,- दण्डम् |  \14114231-41007, 6६01108 सतोनां ससुञ्चयः। 

२ेयप्रखे | २याभ्याये । १५ ख्तरसम् । 

२४ 
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अथ समूहा । प्रथिवा स्षे्े वा यर यतौषधयः प्रकोर्णा- 

स्तिष्टन्ति खाम्युपैचितास्तग्रोच्छनादिना रुण्टोकत्य ताभिर्जीवनं 

समूहा | 

श्रथ पालनो। बोजनाशभयात्र च धान्यानि ग्ह्वाति 

किन्तु सज्जनेभ्यसुषविहोनतर्डलान्येव चिनोति तेन जवनं बोज- 

पालनाद् बोजरक्षणाच्च पालनो । 

अध भिलोच्छा। यत्रौषधयो वियन्ते तराङ्लिभ्या- 

मेकौकसुञ्छयित्वा शिलैवैत्तयतोति शिलोच्छा । 

श्रथ कापोता । श्रवारितस्थानेषु पथिषु चेतरेषु वा श्रप्रति- 

हतावकागेषु यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते त्र ततराङ्गलिभ्याभेकंक- 

मादाय कपोतवत् सन्दथनात् कापोता । 

अथ सिदेच्छछा ठत्तिः। खान्तो हदो य ्रातन्यम्नोन् समा- 

रोप्य सत्राासिवदुदासोनहत्तिः पुत्रभा्यदिकं परित्यज्य सञ्ननेभ्यः 

सिद्ान्नं भक्तयति वैन जोवनं सिदेच्छछा | 

श्रध वान्या। वन्येन श्यामाकनोवारादिना दच्तगुल्मलता- 

दिना वा वत्तनं वान्या | 

एतासां दश्त्तौनां एकया वत्तयन् पूर्न्नोक्ञघर््मवान् नरो 

भवति न पुनः संसारं प्रविशतोति सुक्तिफलत्वम् । एवं वत्तिभि- 

मक्तिफलमभोष्तां वत्तय उक्ताः येतु प्रहत्तिधर्मेण धन- 

साध्यकश्रभिरेव धर््ममोक्ताभिलाषुकास्तेभ्यः प्रतिग्रहाध्यापन- 

याज्नादयो वत्तयः। ततर प्रथमं उच्छघ्रत्तिः ततः शलठत्तिः 

तयोश्च प्रशस्तादाहरणमेव मुख्यतत्तिः । तदाहृतेनागम्निहो व- 
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दथपौणेमासपशबन्धपय्यन्तसौ तकश्चाणि चआादेवपूजातिथिपूजा 

स्माततेकश्ाणि च कुर्यात्| यदाद ममुः, 

हत्तयश्च गिलोच्छछाभ्यामम्निहोत्र परायणः | 

इष्टो; पन्धायणान्तोयाः केवला निवपेत् सदा ॥ 

दरति। पव्वैणि अयने च तदन्तेवा भवा इष्टयः पन्मान्ते 

दशपौणमासाग्रयणादि । श्रयनान्ते पशुबन्धः । वत्त-- 
प्राक् सौभिकोः क्रियाः कार्य्या यस्यान्नं वार्पिकं भवेत् 

दूति यान्नवल्कोयं तग्रतिग्रहादिहठत्तिकग्हस्विषयमेव । 

गिलोब्छघ्त्तस्ता वद्नाभावान्मनुना दशीदयविधानादिति । 

प्रशस्तसखानात् शिलोच्छहच्यभाषवे यतस्ततोऽपि क्रष्टादपि 

शिलोब्छत्िः। नतु प्रतिग्रदः। 

यदाह मनुः,-- 

शिलोन्छमप्याददाति विप्रो जोवन् यतस्ततः । 

प्रतिग्रहाच्छिलिः यान् ततोऽप्युच्छं प्रशस्यते ॥ 

यतस्ततोऽपोत्य पिश्चब्दः क्रमः। शिलः सेयान् अष्टप्रतिग्रहादप- 

कष्टोऽपि शिलः खेयान् । 

अथायाचितम् । 

तदुदिविधम् । प्रोतिदायरूपं प्रतिग्रहरूपश्च । तद् दिविधमपि 

व्रा द्यणच्त्रियवेश्येभ्यः साधघुत्तभ्यः। साधुद्ठल्यसम्भवे जातिमातेभ्यो 

न कथघश्िद पि शृद्रात्। 
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यदाह व्यासः,-- 

दिजातिभ्यो धनं लिप्यत् प्रणस्तभ्यो दिजोत्तमः। 

श्रपिवा जातिमात्रेभ्योन तु शृद्रात् कदाचन ॥ 

लिषषेत् खो कत्तमिच्छेत् । 

बौधायनः,- 

तस्य तन्तिर्ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यरथ कारेभ्यो धनं लिप्सेत् । भ्रया- 

चितमिति शेषः । रथकार मादिष्येण करण्यां जातः । 

शूद्रयाजनान्तर मनुः,- 

बेदवानपि विप्रोऽस्य क्त्वा लोभात् प्रतिग्रहम् | 

विनाशं व्रजति लिप्रमामपातमिवाम्भसि॥ 

यान्नवल्काः,-- 

्रयाचिताहतं ग्राह्यमपि दुष्कतकन्णः । 

अन्यत कुलटाषण्डपतितेभ्यस्तथा दषः ॥ 

एतेन शूद्रादपि ्रयाचिताहृतं याह्यमुक्कम् । जातिमा्रदिजाद- 

याचितासम्भवे चैतत् । न तु शूदरादिति पर्दासात् । 

श्राह्ृताभ्यदितां भिन्नां पुरस्तादप्रचोदिताम् । 

मेने प्रजापतिग्राह्यामपि दुष्कृतकन्णः ॥ 

नाश्रन्ति पितरस्तस्य दशवर्षाणि पञ्च च । 

न च व्यं वदत्यम्नियसु तामवमन्यते ॥ 

चिकिलकाक्ततन्नानां शल्यदन्तु्च वार्षः । 

षण्डस्य कुलटायाश्च उद्यतामपि वजयेत् ॥ 
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भ्राह्ृताभ्युदितां प्रतिग्रहोढषटषे श्रानोयोपस्थापिताम् । भित्तं 

कटुम्बभरण्योग्यद्रव्यरूपाम् । भ्रामान्रसिष्ठाब्ररूपासिति श्रमो 

न काय्येः । 

यमः.- 
9 

चिकित्सकस्य मगयोेश्यायाः कितवस्य च। 

षण्डस्ूतिकयोखैव उद्यतामपि वजेयेत् ॥ 

प्रयाचिताधिकारे वशिष्ठः,- 

खदहधानस्य भोक्तव्यं चौरस्यापि विगीषतः । 

नल्व वहयाज्यस्य यञ्चोपनयते बहन् ॥ 

जाबालः,-- 
9 ॐ $ ® © 

अभ्युदितं गदे भच्यं ग्राद्यं तत्सव्वतः खयम् । 

भ्राकन्यव शुभायातं नियुच्ञाात् भतकेऽपरम् ॥ 

एवकारो भिब्रक्रमः। शभायातमेवामनौत्यधंः । श्रपरं निन्दित- 

प्रकारोपलब्धं तकेऽवग्यभरणोये नियुच्ञयात् इत्यथः । 

एतदयाचितं राजमहिषोराजामात्यपुरोहितेभ्योऽपि गद्ो- 

यात् । श्रयाचितानुन्नाकाले विशेषतः कलगादोनामेव पथ 

दासात्। 

यत्त यमः, - 

तथेव राजमह्दिपोराजामाव्यपुरोडिताः। 

पापेनाहन संयुक्लाः सवे ते राजजधन्धतः॥ 

षति प्रतिग्रहनिन्दामादइ तदयाचितप्रतिग्रहेऽपि सङ्गच्छत एव । 



४७० नित्याचारप्ररौपः। 

एवं रान्नोऽप्ययाचितं ग्राममेव । श्रयाचितवक्यि दिजातिमात्रो- 

पादानात् रान्नश्च कुलटादिमध्ये प्रेणात् प्रतिप्रसवाभावात् । यत्त॒ 

श्रादित्यपुराणेऽपि,- 

श्रपि पापक्ततां रान्ना प्रतिग्टह्नन्ति साधवः। 

ण्थिवों नान्यदिच्छन्ति पावनं छेतदुत्तमम् ॥ 

इति राजकोयद्रव्येषु ग्राह्मतेन एधिव्या एव नियमात् । द्रव्या 

न्तरमयाचितमप्यग्राह्मभिति। तदपि पापक्षतासिति विशेषणे- 

प्रादानात् तदोयद्रव्यविषयभेव । श्रथवा याचितप्रतिग्रइविषयम् । 

तव दुष्कतकन्भ्यो ग्रहणं नानुन्ञातमिति रात्नोऽयाचितप्रति- 

ग्रहे भूमिग्रीद्त्वेन नियम्यते | 

प्रतएव मनुः,- 

राजतो धनमन्विच्छेत् संसोदन् ब्राह्मणः ्षुधा । 

याज्यान्सेवासिनो वापि नत्न्यत इति सथितिः ।॥ 

तथा वान्नवल्कयः, -- 

राजान्तवासियान्येभ्यः सोदज्रिच्छहनं ज्ुधा । 

रत सोदव्रिति प्रशस्तदिजातिभ्यो याचितायाचितप्रतिग्रषत्ता- 

सम्भवे राजतोऽपि श्रयाचितं घनं ग्राह्यमिति गम्यतें। विन्नाने- 

वरेण तु सोदत्रिति दादादयधनाभाशरै राजप्रतिग्रहशिष्यधन- 

ग्रहयो ग्राह्यमिति व्याख्यातम् । 

न चतद् राजपदं परिपालनदत्तिक्ततियपरमिति वाचम् | 

नारदेन परिपालनद्वत्तिच्ततरियधनग्रहणस्य मुख्य कल्पमलेनाभि- 

प्रानात् । । 
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तथाच नारदः,-- 

"रथीनां भूरिभावादि देवतालान्होशताम् । 

खयान् प्रतिग्रहो रान्नां नान्येषां ब्राह्ाणाहते ॥ 

त्राह्मणचेव राजा ख दावप्येती तिं चिती । 

नेतयोरन्तरं किचित् प्रजाध्माभिरक्षणात् ॥ 

ध्मन्नस्य क्रतन्नस्य रक्तां शासतोऽश्चौन् । 

मेष्यमेव धनं ग्राह्यं तीच्णस्यापि महो पतेः ॥ 

शचौनामश्चोनाच्च सत्रिपातो यथाश्चसाम् | 

ससुदरे समतां याति तद्वदुरान्नां धनागमः ॥ 

(१) खद्वितनारदखतौः- 

श्थिनां भूरोभावाञ्च टेयत्वाच्च महाकनाम् | 

श्रेयान् परियो रान्ना स्वेषां माद्मणाटते ॥ ४। 

बाद्मणश्चव ° इद्व्रतौ । 

नानयोरन्तरं किञ्चित् प्रजा धर््ंण रच्ततोः॥ ४२ 

मध्यमेव धनं प्राष्धस्तोश्छस्यापि °| 

° तदहदरास्नो घनागमः ॥ ४५ 

यघाद्यग्नौ स्थितं दोप्रे ° । 
० भायान्ति राजघ्रु॥ ४६ 

° प्राद्यमणस्िषठेट् ° 

° परिग्टक्ौयात् वर्णेभ्यो नियमे सति ॥ ५१ 

० भवति मानवः 

० सम्यक् कथंराजा ° ॥ ५२ 

तद्य ते प्रतिग्टहकन्तो न लिष्यन्ते कथञ्चन ॥ ४३ 

110. १0०11४३ ९५४०). प्रकोषेकंनाम व्यबदारपट् सप्रदशम् । 
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यथाग्नौ संखितं दोपे एडिमायाति काञ्चनम् । 

एवं धनागमाः सव्वं शएहिमायान्ति राजनि ॥ 

सधं ब्राह्मणस्ति्ठन् ठत्तिमाहारयेच्रुपात् । 

नासङ्धयः प्रतिग्खहनौयाद् ब्राह्मणो विभवे सति ॥ 

अशुचि वचनाद् यस्य शुचिभवति पूरुषः । 

शएचिसेवाशचिः सद्यः कथं राजा न देवतम् ॥ 

विद्ये एवं देवत्वं रान्नो श्यमिततेजसः । 

तस्य ये प्रतिग्द्कन्ति न दूष्येयुः कथश्चन ॥ 

टेवत्वच्च रान्नो मन्वादिभिरषटटलोकपालांशत्वन स्तवनात् । 

तोच्छस्यापीति दणर्डप्रधानत्वात् पोडापरस्यापि। बदुधनिक- 

त्वेन तदन्वयस्य च ग्राद्यत्वम् । भारते ब्रगस्येन समानान्वय- 

रान्नो धनसखौकारात्। श्रद्रोहेणेव भूतानामिति मनुवचनात् । 

श्रशुचिवचनात् शुचिः जननाशौच राजा यस्य शरिमिच्छेत् 

स शुच्चो भवतोति स्मतिः। शचेरश्चित्वं दण्डादिना । तत् सिषं 

परिपालनादिगुशयुक्ात् ्षतव्रियादयाचितप्रतिग्रहे न दोषः, 

याचितप्रतिग्रहे तु ऋ्षतियद्रपते विशेषतो निन्दावचनाभावेऽपि 

याचितप्रतिग्रहे द्रव्यविश्ेषनियमादेव तदितरप्रतिग्रहे दोषः। 

तथाच मनुः,- 

सोदद्धिः कूष्यमिच्छड्धि धनं वा एथिवोपतिः। 

याचितः ख्रातकीरविप्ररदिसंसत्यागमशेति ॥ 

श्रक्ततञ्च कतं तेतं गौरजाविकमेव च । 

हिरस्णं धान्यमव्रश्च पलं पूव्यैम दोषवत् ॥ 
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कूष्यं सुबणरजताभ्यामन्यद् द्रव्यम् । अछलं श्रकलष्टं तेतं 

भूमिः। पूर्वं पूव्यमदोषवदिति पूत्वैपूव्मालामे उत्तरोत्तर- 

सखोकारे न टोषः। अ्रदित्संत्यागमहतोति यदा न ददाति 

तदा न तस्य राष्र वस्तव्यमित्युकतं भवति । 

एवश्च सत्ययाचितप्रतिग्रदहाभावे प्रशस्तभ्यो याचितप्रतिगरद्ा- 

लाभे च एषा छ्तिरिव्युक्तं भवति । नतु कष्यादिद्रच्यथैमपि 

च टेश्वाससम्भवानिन्दितेतरक्षष्यादिद्रच्यन्तरासम्भव एव एषा 

हत्तिरिति वाच्यम् । तस्य खघ एव खयान्, खल्पोऽप्यनुषितो 

नान्य आ्रादरसेवितः, सस्यात् प्रशस्तसमयाचारः, सव्वैतः प्रति- 

ग्टह्लोयादिति शङ्ृलिखिताभ्यां सब्यैप्रकारप्रतिग्रहासम्भवे सत्येव 

पारक्यक्षष्यादि कस्यानुज्ञानात् | 

मनुरपि,- 

वरं खर्म विगुणो न पारक्यस्वनुष्ठितः | 

परघम्प्ण जोवन् हि सदयः पतति याचितः ॥ 

तेन तद्राजनि प्रहिग्रहालामे टेशान्तरे प्रतिग्रहसम्भावनया 

गच्छन् न ततेव छष्यादिषरच्या तिष्ठेदित्यधेः । एवं शद्रादिभ्यो 

याचितायाचितप्रतिग्रहालाभ पारक्यक्लव्यादित्रत्तिरित्ववगन्तव्यम्। 

यस्तु स्त्रियव्यतिरिक्र उच्छास्वेणेव परिप्ालको भवति तस्य 

याचितायाचितरूपो दिविधोऽपि प्रतिग्रहो न ग्राह्यः। याचित- 

प्रतिग्रहे तावन्रुपस्य दशवेश्यासमल्वप्रतिपादनात् वेष्याय्राश्च 

यमेन 

चिकित्कस्य सगयोर्केश्यायाः कितवस्य च । 

२५ 
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ति निन्द्नात्। श्रयाचितप्रतिग्रहे प्रतिप्रसवान्र प्रतिग्रह 

प्रसङ्गसमभावनाऽपि । प्रतिग्रहानुज्ञावचनानां राजपुरष्कारेण 

प्रठत्तः। राजशष्दस्य च अ्रव्यध्यधिकरण्न्यायेन क्षतियद्पति- 

विषयत्वात् व्णान्तरन्रपैऽनुन्नावचनानब्र प्रतिग्रहनिन्दावचनानां 

वर्णान्तररेपविषयत्वात्नितरां वर्णणन्तरदरपान्रायाचितप्रतिग्रहः। 

तथाच,- 

निन्दावाक्येषु सर्व्वेषु भराजन्यप्रसूतितः। 

श्रराजन्प्रसूतस्येत्येवं विशेषणं दृश्यते न चेतदु्श्यविरेषण- 

स्यापि ब्राद्मणपदस्य विवक्षा। न च नारदवचनमत्यन्तापदि 

श्रक्ततञ्च क्तं स्ेतभिल्यादिना द्रव्यविेषप्रतिग्रद्ो योऽनुन्नात- 

स्तत्र सापरत्रन सामान्यतो राजप्रतिग्रद्ानुज्ञापरमिति शष्कु 

नोयम्। श्रक्लतच्च क्तं क्े्तमित्यादेयाचितविषयत्वन नारद- 

वचनस्यायाचितविषयत्वेन सामान्याकारत्वेऽपिच संहितान्तर- 

गतल्वेनासव्रिधानात् स्तावकत्वानुपपत्तेः। तदुक्तं जेमिनिना 

विधिना ल्वेकवाक्यत्वात् सुत्यर्थेन विधिना स्युरिति। 

तत्रात्ततियनव्रपप्रतिग्रहे मनुः,- 

न रान्नः प्रतिग्टह्वोयादराजन्यप्रसूतितः। 

सूनाचक्रध्वजवतां वैेनेव च जौोवताम् ॥ 

दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः । 

दशध्वजसमो वेश्या दशवेश्यासमो बृप: ॥ 

दश सूनासहखखाणि यो वाहयति सौनिकः । 

तेन तुखः स्मृतो गजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ 
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यो राज्ञः प्रतिण्ह्वाति लुश्वस्यो च्छास्तरवत्तिनः । 

स पर्यायेण यातोमान् नरकानेकविंशतिम् ॥ 

तामिखरमन्धतामिखं महारौरवरौरवी । 

नरकं कालस्ूत्रञ्च महानरकमेव च ॥ 

सच्त्रोवनं महावोचिं तपनं सम्प्रतापनम् । 

सङ्गा तञ्च सकाकोलं कुडमलं पूतिखत्तिकम् ॥ 

लोहणद्ुःखजोषच्च पन्यानं शाल्मलीं नटौम् । 

असिपन्नरवनञ्येव लोद्चारकमेव च ॥ 

एतदिदन्तो विहांसो ब्राह्यणा ब्रह्मवादिनः । 

न रान्न; प्रतिग्हन्ति प्रेत्य खेयोऽभिकाङ्किणिः ॥ 

परत यो रान्न; प्रतिग्णह्वाति लुखस्येति निषेधान्तरं तेन 

लुश्चस्व शास्त्रातिक्रमकारिणः ्तियाच्ततियस्य कृपमातसखय प्रति- 

ग्रहोऽनेन निषिद्धयते । 

तथाच यान्नवक्काः,- 

न रान्न; प्रतिखह्ञोयालुयस्योच्छास्तवत्िंनः । 

प्रतिगरे सूनो चक्रो ध्वजो वेश्या नराधिपाः । 

दुष्टा दशगुणं पूव्धात् पूव्मदेते यथाक्रमम् ॥ 

सूना प्राणिवधस्थानं यस्य जोविकातलेन धशः स सून 

यथा मांसविक्रयो। चक्रो तेलकारः। ष्वजो शोख्डिकः। वेश्या 

प्रसिद्ा। यमः,- 

श्रराजन्यप्रसूतस्य रान्न: खच्छन्द वत्तिनः । 

घोरः प्रतिग्रहस्तस्य मध्वाखखादो विषोपमः । 
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राजकिचिषदग्धानां विप्राणामक्षतामनाम् । 

खित्रानामिव बौोजानां पुनजग्म न वियते ॥ 

तस्मात् प्रतिग्रहं रान्नो वजेयन्ति मनोषिणः। 

देवतान रिजामै्च पुनराप्याययन्ति ये ॥ 

तथेव राजमदहिषोराजामात्यपुरोडहिताः। 

तत्पापैनाईसंयुक्राः सर्व्वे ते राजधर्मणः ॥ 

देवतातरैरिति देवखन्राह्मणएखाम्यामाप्याययन्ति शरोर नतु 

राजप्रतिग्रहं कुव्वन्तोति तात्मम् । 

हारोतः,-- 

दश सूनासदस्रारि ग्रहा राजा करोति वं। 

अन्यच्च कुरुते रातौ घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ 

दति यदयपि कतियन्रुपस्यापि दण्डादिना दशसूनासदसर- 

करणं समानं तथापि तस्य सम्यक् परिपालनात् तद्राज्यवासि- 

ध््माचरणषष्टांगेन तत्पापत्तयात् तदौषाभावात् तव््रतिग्रहे न 

दोषः। यथा शहस्स्य पद्यस्थानघ्नावतः पञ्चमदहायन्नानुष्टानें 

तदोषाभावात् तदन्रभोजनम्। यस्य तु पञ्चमहायन्नानुष्ठानं 

नास्ति तदव्रमभोज्यमिति। तथाच महाभारते घश्मण चर्डाल- 

रूपेण राजप्रतिग्रहे दोषमभिधाय,- 

यददाति यज्जुहोति यत्तपस्यति यद चति । 
तस्य षड़भागसुग् राजा सम्यग्भवति रत्तणात् ॥ 

श्राहिताग्निसतु यो विप्रः प्रातःस्नायौो जितेद््रियः। 

तस्य षड़भागमात्रेण तत्पापं सन्तरिष्यसि ॥ 



निग्याचारप्रटोपरः | 2७७ 

श्रतएव- 

राजान्तेवासिशिष्येभ्यः सोद बिच्छेदनं सुधा । 

दूत्यत विन्नानेखरेण रान्नो विदितत्तान्तादिति व्याख्या 

तम् । 

्रयाचितन्त च्छास्ववत्तिनोऽपि पाद् भूमिमात्रं ग्राम् । 

नान्यत् । ्रादिल्यपुराणेऽपि पापक्लतामित्यनुन्नानात् । 

यत्त॒ मनुवचने भ्रक्रतं चंचमिल्यादि द्रव्यान्तरानुज्नञावचनं 

तत्र नरपपदस्य राजन्यशस््रातिक्रान्तनृपविषयत्वेऽपि टेवव्राद्यण- 

द्रव्यस्तेयद््यपेक्षया तदोयधनप्रतिग्रहगुरुत्वाभिधानात् सव्वप्रकार- 

स्व को य्वत्यसम्भवे 

का्मणायेन केनापि मदुना दारुणेन वा। 

उद्वरेदौनमातानं समर्थो धरमाचरेत् ॥ 

दूति न्यायेन प्राप्तस्योच्छछास्वराजप्रतिग्रहस्य द्रव्यविरेष- 

नियमः क्रियते श्रक्रतख् क्षतं चेत्र मित्यादिना | 

तल्सिद्वं स्त्रियद्रपादयाचितं समुख्यत्रत्तिः। श्रयाचिता- 

सम्भवेऽपि तव्रतिग्रदप्रसङ्ग स्तित्यादिद्रव्यविगशेषनियमः। तस्या- 

प्यच्छास्ववत्तिनः प्रतिग्रहो न याचितो ग्राद्यः। दश्वेश्या- 

साम्यात् । याचितप्रतिग्रहस्तु कष्टायामापदि द्रव्यविशेषो भ्रूमि- 

स्तस्या ग्राद्यतेव । अराजन्यनरपस्य तु नायाचितप्रहिग्रहोनवा 

याचितप्रतिग्रहो ग्राह्यः। सव्वेप्रकारखकोयष्वत्तिराजव्तति- 

सेषादिष्ठच्यन्तरासमभवे तस्य श्रक्रतञ्च क्तं स्वमेवं रूपेण द्रव्य- 

विगेषप्रतिग्रह दति ब्राह्मणव्रच्यन्तरं स्मतिः। तदसम्भवे हत- 
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व्या वैश्यवरच्या वाऽसाधुभ्यः प्रतिग्ह्लोयात्। श्रसाधुरत यदौय- 

प्रतिग्रहः कथ्या दयपेक्षया होन: । येयान् खध््म दति तु षिशगुण- 

प्रतिग्रहशरष्ठलं शूद्रादि प्रतिग्रहविषयम्। सेन वैश्यहच्यसम्भवे 

उच्छास्रवत्तिराजादिप्रतिग्रह इति लच्मोधराभिप्रायः । 

ति राजप्रतिग्रहविधिनिषेधौ । 

अथ शूट्रप्रतिग्रहः। 

अरयाचितप्रतिग्रहविषये,-- 

भ्रयाचिते प्रोतिदाये च जातिमाव्रदिजातिभ्योऽप्यलापे 

शूद्रादपि प्रसङ्गोऽस्ति । तदुक्तं हारोतेन,- त्राद्मणक्तत्रियविडभ्यो- 

ऽयाचितोपपन्रं शूद्रेभ्योऽप्येक आपदोति। एवञ्च नार्त्यामपि 

यतस्तत इति मनुवचनं चाण्डालादिपरम्। भ्रतएव कल्यतरौ 

तस्य खध एव खेयान्, नान्य भ्रादरसेवितः, स स्यात् प्रणस्त- 

समयाचारः, सव्वैतः प्रतिङ्लोयादिति शहृलिखितषाग्ये सन्यतः 

शूट्रादेः प्रतिग्टह्नोयाव्र तु क्षवियादिह््तिं कुयादिति व्याख्यातम्। 

याचितविषये तु दरव्यविशेषप्रतिग्रहगुणदोषौ वच्यामः । 

यत्तु यान्नवल्कयः,-- 

शूद्रेषु दासगोपालकुलमित्राद चारिणः। 

भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्ासमानं निवेदयेत् ॥ 

दति एतदयतिरिक्रशूद्रेम्भोऽयाचितमग्राह्ममिति। तत्र 
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हारोतेनायाचितविषये दिजातिभ्योऽलामे शूद्रादपि अयाचित- 

प्रतिग्रहानुक्नानादस्याविशेषप्रघत्तस्य याचितविषयमौचित्यात् । 

यमः,-- 

अनिदेगाहे प्रेतस्य प्रतिग्ह्ृन्ति ये दिजाः | 

समागतं समग्रं ते नरकं पर्युपासते ॥ 

इति। अचर यद्यप्ययाचितप्रतिग्रहे विशेषेण कुलटादि- 

वन्मुतकाशोचद्रव्यप्रतिप्रसवो नास्ति तथापि तद्रव्यस्याशुचित- 

प्रसिदस्तस्य टाढठत्वाभावात् तेन प्रतिदत्तमप्ययाचितं न ग्रामम् । 

श्रङ्धिगः,-- 

संस्कारः शयति यामं धान्यं तेन एचि स्मृतम् । 

तस्माडान्यं ग्रहोतव्यं खृतिस्त्यन्तरेष्वपि ॥ 

पक्ताब्रवजं विप्रेभ्यो गौ धान्यं चत्रियात् तथा । 

वैश्येभ्यः सव्वेधान्धानि शूद्राद् ग्राद्याः पणास्तथा ॥ 

एतेन एतेभ्य एते द्रव्यविशेषा ग्राद्या सृतकेऽपि | 

यत्त कल्पतरौ,-- 

एतत्सव्वमापद्नतस्य वोखव्यं शूद्रस्य सव्या भ्रप्रतिग्राद्य- 

घनस्याथोचे पणग्रहणाभ्यनुन्नानादिति। 

तत्र॒ शूद्रस्याप्रतिग्राद्यघधनत्वेन तदिषयमातमापदिषयम् । 

ब्राह्मणटोनान्तु तथात्वाभाषेन तदिषये अनापदययपि सृतककाले 

दरव्यविरेषप्रतिग्रहे अनु्नायाः किं वाधकम्। भ्रव पठन्ति 

लवणं सपिं मस पुष्यमूलफलानि च | 

काष्ठं शाकं ठणं तोयं दधि चोरं तं तथा ॥ 
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श्रीषधं तेलम जिनं शष्कमन्रश्च नित्यशः . 

श्र्ौचिनां ग्हाद् ग्राह्यं खयं शस्यञ्च मूलकम् ॥ 

दति एवञ्च तोयस्य ग्राह्मलमयाचितविषये । याचित 

विषये तु,- 

रङ्गाः, 

सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारो विशेषतः । 

पिवेत् पानोयमन्नानात् सम्यक ल्रायात् स्रो वा ॥ 

पानीयमाने कुर्वीत पञ्चगव्यस्य भक्तणम् । 

दूति ब्रह्मचारिसाहच््यणायाचितविषयतासम्भवात् । ययप्यत्रा- 

भोचिनां खाद् ग्राष्यमित्यस्य विग्रेषण उक्तं नत्वयाचितमिद्युल्ल 

तधाप्ययाचितस्य सामान्यतोऽपि दुष्कुलकन्यणः श्रनुक्ञानेन 

लच्यत्वात् तददिषतत्वभेव न्याय्यम् । एवमशौचिनामपि खतिखति- 

साधारणमेव । खतो द्रव्यसामान्यनिषधाभावेन तम्मा्रविषये 

द्रव्यविगेषानुन्नावेयर्थ्यादिति । अत्र गार्डपुराणे- 

दरव्यराशिरपि खरयान् न निन्दात् प्रतिग्ह्नताम् | 

निन्धस्य दरव्यलेशोऽपि निरयायेव जायते ॥ 

एवं दादढविशओेषेणायाचितप्रतिग्रदप्रोतिदाययोग्राष्ाग्राष्टलमुक्तं 

तत्तद्रव्यविशेषेणोच्यते । वशिष्ठः.-- शस्तं विषं श्रग्राह्याणि तब्राद्य- 

णस्य । शङ्लिखितौ,-न मदं दद्यान्न प्रतिग्ण्ह्णोयात्) मद्यं 

मादकं सुराभिन्नमपि जातिफलादि । श्रादिव्यपुराणि- 

तरिघ्त्रित्यसौ विप्रौ षह्कब्रुभयतोसुखोम् । 

सहस्रं वारुणान् पाग्ानामनि प्रतिमुद्धति ॥ 



सहस्रं वारणाः पाशाः जुरधाराम्निसब्निभाः । 

पूणे वषेसहस्र तु पाश एको विमुच्यते ॥ 

एतामवस्थामाप्नोति ह्वव्रभयतोसुखोम् । 
श्राम्नेयपुराण,- 

हस्यश्वरथयानानि सतश्ग्यासनानि च। 

छष्णाजिनच्च ब्एह्ाति भ्रनापसु गतो दिजः । 

निरयं यातोत्यधेः । 

कष्णाजिनाधिकारे मद्छपुराणे,- 

अस्म्ृ्यः स हिजो राजन् चितियुपसमो हि सः। 

दामे च खाष्काले च दूरतः परिबजेयेत् ॥ 

खतशय्याधिकारे पश्चपुराणं- 

तेन दुष्टातुसा शय्या न ग्राह्या दिजसत्तमेः । 

ष्दोतायान्तु तस्यां स युनः संस्कारमहेति ॥ 

स्कन्दपुराण,- 

अजिनं सतशय्याच्च मेषोखोभयतोमुखोम् । 

कु रक्ते च ग्णह्वानो न भूयः पुरुषो भवेत् ॥ 

पद्मपुराण,-- 

ब्रह्माण्डं भूमिदरानच् ग्राह्यं नेव च तद् भवेत् 

भूमिदानमत ब्रह्माण्डसाह चयात् पोडगमहादानान्तगत काश्चन- 

मेदिनोदानमिति हेमाद्विः। विद्याकरपद्ती,- 

बराह्मणः प्रतिष्द्कोयात् चये साधुतः सदा । 

अन्यष्वतिलपात्रञ्च मणिहिमांख वजंयेत् ॥ 

२६ 
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अनिः प्राणो । भत्र तिलशष्टो निन्दितितिलषैन्वादिपरः। 

तिलानां सामान्यतोऽग्राह्मलाभिधानात्। 

श्रजिनं सृतशय्याच् धैनुश्चोभयतोसुखोम् । 

जष्णाजिनदयग्रादो न पुनर्मानवो भषेत् ॥ 
© [} 

तथा -मत्तव्याद् यद् ग््डोतन्तु तत् कथं सन्तरिष्यति । 
© [द 

मत्तव्यान्मुमूर्षोः । खतस्य चेति पठन्ति । 

भ्रय्यालङ्कारवस््राणि मृतस्य प्रतिग््य च। 

नरकान्न निवत्तन्ते धेनुं तिलमयोमपि ॥ 

तधा उदौोच्याः पठन्ति । 

तिलधेनु गजो वाजो प्रेताव्रमजिनं मणिः। 

सूरिभिः खुयमाणाञ्च घोराः सप्त प्रतिग्रहाः॥ 

शणतपथश्चुतिः,-- तस्माबस्तो दुष्यरिग्रह इत्याहः । तथा न केशरिणो 

ददाति नोभवतोदतः प्रतिग्ह्वाति। तथाच शवरभाष्ये अरश्वा- 

खोपकारकरा भ्रेयुयदेषां दानप्रतिग्रहौ न प्रतिषिद्यौ स्याताम् । 

तथा रोगप्रतिक्षतिदानाध्िकारे 

दुष्यतिग्रहदग्धस्य तस्य विप्रस्य नो मुखम् । 

पश्येदिति । इारौतः,--मणिवासोगवाटोनां प्रतिग्रहे सावित्रा 

सदहखं जपेत् । पञ्च मध्यमे दगोत्तमे । तथा नारदः, - 

हिरण्यरत्रकौषेयाः स्तो पुंसो गजवाजिनः । 

देवव्राद्मणरान्नाच्च द्रव्यं विज्नयमुत्तमम्॥ 

देवलः; अन्रमधुद विगोरुकाखद स्ति दानान्युत्तमदानानि। 

तथा मध्यमद्रव्ये नारदः,-- 
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वासः कौषैेयवजच्च गोवजं पशवस्तथा । 

दिरण्यवजे लोदद्च मध्यं त्रौ दहियवा भरपि। 

देवलः, -- रतरच्ेवे वेश्म ईमरूप्यान्याभरणानि धान्यकार्षा- 

पणादौनि मध्यानि। रएतहयतिरिक्तानि द्रव्याखधमानि। 

एषां मध्ये यत्रामतो निषिद्धं तत्र न प्रतिग्रदप्राय्ित्तम् | 

भन्येषान्तु देणकालादयपेत्तया श्रग्राद्यत्द शायां ग्रदणे प्रायधित्त- 

विश्रषविधानम्। नतु उत्तमादिद्रव्याणं तैन रूपेण ग्राह्यल- 

मिति। तथा-- 

एकां गां प्रतिरश्ह्ोयाब्रदितीयां कदाचन, 

अच महादानानां ब्रह्माण्डभेदिनोव्यतिरिक्रानां विशेषण 

निषिधाभावेऽपि कश्मविपाके मदहादानम्रहणस्य रोगहेतुत- 

ब्रह्मरात्तसादिरहेतुलस्मरणादग्राह्यत्म् । तथा ब्रह्माण्ड,-- 

समाः षर्मासमासेकषडहतरिदिनक्षपम् । 

एकाहिकश्च धर्माय गह्लोयादृत्तरोत्तरम् \ 

इति वषपयथन्तङ्कटुम्बभरणयोग्यधनस्य कथच्चिदनुन्नायामपि 

तदधिकग्रहणे 

स्ित्यर्थाद धिकं गह्वन् नरो भवति किल्िषो । 

इति दोषापत्तेः । वेवापिकाधिकाब्रादेष दायायनिध्यादि- 

धनेनाप्युपपत्तेरिव्युक्ञत्ात् । 

तथा,--शतपथसुतौ '"गायतोतब्राह्मणे। भअन्यदिह वाप्येवं 

विद्दिव प्रतिग्णह्वाति न हैतत् गायत्रा एकञ्चन पदं प्रतीति ।(?) 

(१) 1. मायल्लोबाद्णोऽन्यटिद ¦ 
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वहुप्रतिग्रहस्यातिदुषटस्यापि गायज्रुमपासनं तारकमि्यक्ञम् । स 

य दमांसरन् लोकान् पूरखान् प्रतिग्टद्ञोयात्तसाक्तादेतदेवं प्रथमं 

पदमाप्रुयादिल्येवं रूपण प्रतिग्राद्यद्रव्यवाइस्थं दोषातिशयरेतुतेन 

गाय प्रथं सयैव दशयति । तदुक्ं सुरेष्रवा्तिंक,- 

महाप्रतिग्ररेणापि "नेवंविदोषर्ष्छति। 

द्रव्यदशनसततिरेषेयं स य इत्यादिनोचयते। 

प्रतिग्रहस्य निन्दा वा विदान् वा तव्रसक्तितः। 

निःशेषपुखमोषिल्ात्रिषेधार्थाय कुव्छयते ॥ 

विदानप्येतादृशं प्रतिग्रहं न कुयादिति दभंयित्ं श्रुतिराह 

नेव कञचनाप्य कुत्रचित् एतावद्ग्टह्लौयादिति। निन्दा प्रशंसेवेषा 

वहप्रतिग्रहस्य निन्यतच्च लिङ्गादवगम्यत इति वा्तिकाधैः। 

बौधायनः, - बद प्रतिषध्य तरत्मन्दोयं जपेत् । 

कन्दोगव्राद्मषे,- यो बह्प्रतिष्ष्य गरगोरिव मन्येत स पुन 

स्तोमेन यजेत । गरं विषं भिरतौति गरम विषभोजिनमामानं 

मन्यत इत्यधेः । 

एवच्च प्रोतिदायरूपेणापि बदधनसौकारो निषि एषेत्यव- 

गम्यते। महादानानि मद्छपुराणे,- 

्रादन्तु सव्वैटानानां तुलापुरुषसंक्न कम् । 

हिरण्यगभंदान्च ब्रह्मां तदनन्तरम् ॥ 

कल्यपादपदानच् गोसहस्रञ्च पञ्चमम् । 

हिरण्यकामभेनुख हिरण्याश्वस्तयेव च ॥ 

(1) 1. नेवं विहेष्रङ्च्छति। 



जित्ाचारप्रहीपः। १८५ 

हिरच्थाखरथस्तददेमश्स्तिरधस्तथा | 

पञ्चलाङ्गलकं 'तदहरादानं तथैव च ॥ 

इदं विष्वचक्र्च तथाकस्पशतासकम् । 

सप्तसागरदानख् रत्रधेनुस्तथैव च ॥ 

महाभूतघटस्तहत् षोडशः परिकौत्तितः । 

तधा - 

धान्यलवशतिलसु वणं गुड कापी स्टतरव्ररोप्यश्रकंरारूपद या- 

वलदानानि। 

तधा- 

कनकाश्वतिला नागा दासोरथमहाग्ट्हाः । 

कन्धा च कपिलाधरनुमहादानानि पै दश ॥ 

भ्रत्र यस्य प्रतिग्रहो विशेषेणाखनातस्तदु विदायान्येषां ग्रहणे 

दोषः। एतेषान्तु विशेषेणायाचितोपस्ितानामप्यग्राद्यत्वम् । 

अयाचिताभ्यनुन्नावाक्ये दाष्टदोषस्येव सद्मत्ेनोक्तत्वात् भ्रपि 

दुष्क्तकश्मण दति । 

परथ देशविशेषेऽग्राद्याणि। 

त्र प्रयागप्रतिग्रहे तीथेनिष्यत्रत्मभिधाय मव्छषुरारे,- 
[} अ] | 

न तस्य फलदं तों 'यावत्तदनमगरते । 

तस्मात्तौ न गह्लोयात् पुर्ेष्वायतनेषु च ॥ 

(१) ?. ° बावन्तरफलमस्रुते। 



२८९ नित्छाचारप्रहोपः। 

निमित्तषु च सर्व्वेषु श्रप्रमत्तो भवेद् दिजः! 

अरत तोधेशव्देन पुष्यप्रदजलाशयस्थानसुच्यते । समुद्रगङ्गा पुष्कर- 

सरखतोप्रथ्तोनि। पुश्यायतनशब्देन क्तेत्रसु्यते। पुरुषोत्तम- 

कुरुकतेववाराणएसोप्रथतोनि । 

तच तौयेप्रतिग्रहनिषेधातिक्रमेऽनिष्टफलापक्षया न तस्य 

फलदं तौथेमिति वाक्यशेषो पात्ततीथंफलानुत्पम्तिरेवानिषटफल- 

तेन कल्यातै। नाधिकं नरकपातादि। तौोधंफलानुत्पत्ति- 

रपि प्रतिग्रहधघनसत्े तद्पभोगकाले च द्रव्यक्रयविक्रयलभ्यः 

द्रव्यान्तरसतवेऽपि "तना विशेषात् । तदनसमापौ न ती्ध॑फल- 

प्रतिवन्धः । 

याजनादौ तु तों क्ते तदनसतेऽपि न तौ्॑फलप्रतिवन्धः | 

प्रतिग्रहनिषेधवाक्य एव तीथफलप्रतिबन्धश्रवणात् । याजनादौ 

दक्तिणास्तोकारे प्रतिग्रहस्वरूपाविशेषिऽपि क्रय इव प्रतिग्रह 

दोषाभावात् । अ्रतणएव वाजपैयादौ हस्त्यश्वानां बहुशः प्रतिग्रहेऽपि 

न प्रतिग्रहदोषः । | 

यत्त॒ वात्तिककारेरण्ठप्रतिग्रहाधिकरणेऽश्वक्रयोऽपि भ्रश्- 

प्रतिग्रहरूप इ्युक्गं तग्रौ द्वादमातरम् । 

एवं शाहेऽपि देवतोरेश्यद्रव्यत्यागस्य ओादपदा्थत्वाद् 

त्राद्मणस्याहवनोयादिवत् प्रक्तेपाधारत्वाच्छादद्रव्यखीकारस्य न 

प्रतिग्रदरूपत्वम् । पिदभ्यो यदहदातोति दानश्ुतावपि पितृणां 

(१) 7. तत्फलाविगेषात्। तत्फलसमभाप्रौ न * 



नित्वाशागप्रदीपः। श्ॐ 

प्रतिग्रहोढलाभावादङ् ब्राह्मणस्य प्रतिग्रडोढत्ैऽपि दामविधा- 

बषेश्यत्रात्। उश्यते सति प्रतिग्रहोतुरेव सम्प्रदानलरात्। 

'सम्प्रदानानि दद्यादिव्य्धस्याभावात् आ्रास्य त्यागरूपत्वभेव । 

नच 

क्रत्वा ध्येयाञ्च पितरस्तएव दिजसत्तमाः । 

दूत्यादिवचनात् पि्रादिरूपेण ध्यातभ्यी ब्राह्मणेभ्यो दानं खां 

न पित्नादिभ्य इति वाखम्। वचनाभावात् । पित्राद्यावाहनं 

पितादिरूपध्यानं शङवचनात् | श्रादवनोयेऽग्याद्यावारनवत् । 

पशोयीगसाधनते विशसनानन्तरं हृदयादिद्रव्यावस्यपशोयग- 

साधनत्ववत् पिव्रादेदंवतात्वावगमस्य ब्राह्मणदारकत्वे माना- 

भावात् । भ्रतएव विनज्नानेश्वरः ब्रां नाम पितुनुदिश्य द्रव्य- 

त्याग इत्येतावन्मा्रमेव खखादपदाथेमाह । 

तथा मेधातिधिः,- 

परिदैषणकाजेऽपि पितर एवोदश्या भ्युखभ्यमिदं न ममेति । 

ब्राह्मणस्त्वाहवनोयख्यानोयः । एतावांस्तु विशेषो यदादवनोये 

इवि; प्रचिप्यते। ब्राह्मणाः सत्निधाप्यन्ते । 

तेन यागोऽपि सन् शाक पित्रथमिति। ब्राह्मण 

सखोकारस्य अआादपदाधीन्तभौषे प्रमाणसत्वेऽपि भ्रसम्प्रदान- 

स्लोकारगभंत्वात् दानशब्दाधाभावाच्च एवं प्रक्तेपाधिकरणक- 

१) ?. सम््रहानत्वे दद्याटदिव्यधद्याभावात् ° । 

१) }, अुष्मभ्यं नम द्ति। 



शद निवयाचारयाशोषः। 

ब्राह्मणखौकारोपाधिकं खां नाम कर्मान्तरम् । यथा यारी 

परतेपाधिको शोमः। एवच्च खाद प्राक् पित्नुदिश्य द्रष्ययागः 

माचरन्ति शिष्टाः। विष्टरब्राह्मणकश्रादश्च कन्ति व्यक्षदचै- 

तदस्मत्क्लते श्राचप्रदोपै। तेन सव्वधा शास्य दानरूपत्वा- 

भावाच्छरादद्रव्यस्य प्रतिग्रहो न प्रतिग्रव्व्तिप्रविष्टः। मेन तो 

आादप्रतिग्रहे न तौधफलप्रतिवन्धः। एवं शेते पृश्यदिवसे च 

प्रतिग्रहेन दोषः। द्रव्यविशेषप्रतिग्रषटोषश्च नेह केवलं पतित 

खारस्वोकारे शूद्रखादसो कारे च याजनान्तगंतत्वासहान् दोषः , 

एवं ॑देषभ्यो दत्तस्य नेषैद्यस्य । 

विपरिभ्यस्वथ तदेयं ब्रह्मे यत्रिवे दितम् । 

+तद्ानतत्खोकारे न दोषः। नैषैदय प्रतिपत्तेरपि पूजाद्ग 

तलेन खिषिक्दविरित्युकषम्। सखोकारपूर्वैकदानल्वेऽपि पूजा 

प्राधान्यात् तत्लौकारो याजनान्तगत एव । एवं व्रताङ्दानादा 

वपि बोदव्यम् | वथा जश्माषटम्याम्। 

द्दिरण्यं रजतं गावो वासांसि कुसुमानि च। 

इत्यादि । तुलापुरुषादौ तु ऋलिजां दानाङ्गहोमसम्बन्धरऽ 

प्रतिग्रदप्राघान्याब्र याजकत्वम् । 

गङ्ग तोरे विशेषः,- 

सा हस्त शतं यावत् परितस्तो रमुच्यते । 

(१) ?, थक् ०। 

(२) ?. तहमं तत्खीकारे न प्रतिषहदोषः। 



जित्याचारप्रटीपः। ६3 

सत्र नारायणः स्रामो नान्यः खामौ कथचन ॥ 

तत्र न प्रतिषह्लोयात् प्राणैः कण्डगतैरपि । 

गङ्गाविक्रयणाद् राजन् ! विष्णोविक्रयणं भवेत् ॥ 

विक्रौते तु जगन्राधे विक्रौतं भुवनत्रयम् । 

ति वचनात् ततर प्रतिग्रहः श्रधश्रजनकोऽपि केज्रप्रतिग्रहे 

तत्तत्तीयवद् वपक्यविशेषाभावान्र क्षेत्रफलप्रतिवन्धः फलं किन्तु 

परुषार्थोऽघम्ः । 

कुरुततेवे विशेषः स्कन्दपुरणे,-- 

कुरक्तेते च ग्णह्वानो न भूयः पुरुषो भवेत् । 

निमित्तेषु सव्वष्विति निमित्तपदटेन प्रतिग्रह उपरागार्दधयाद- 

यादिप्रथस्तकानल उच्यते। तत्राप्ययाचितापखितमपि न ग्राह्यम् । 

तत्र विशेषो मनुः- 

जाते कुमारे यन्नः स्यात् कामं कुयात् प्रतिग्रहम् । 

दिरण्यधान्यगोवासस्तिलाज्यगुडसपि षाम् ॥ 

शङ्ः-- 

कुमारप्रसवे नाद्यामच्छिन्नायां गुडतिलदिरख्यवस्वगोधान्य- 

प्रतिग्रहेऽप्यदटोषः। अ्रन्यदपि। कुमारप्रसवनिमित्तद्रव्यान्तरप्रति- 

गरहेऽप्यदोषः। 

बदस्यतिः,-- 

विवादहोत्वकालेषु अन्तरा सतसूतके । 

पूव्बसङ्ख्पिं द्रव्यं न दुष्यति कदाचन ॥ 

२ 



२६० निदखाचारप्रटोपः। 

अथ प्रतिय्हविष्यनभिन्नेनाप्रतिग्राद्याणि । 

तत्र मनुः,- 

न द्रव्याणामविनज्नाय विधिं धम्यं प्रतिग्रहे । 

प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुय्यादवसौटन्नपि क्षधा॥ 

हिरण्य भ्रूभिमश्वं गामन्नं वासस्तिलान् छतम् । 

अ विदान् प्रतिगह्ानो भस्मोभवति दारुवत् ॥ 

हिरणयमायुरव्रच्च भ्रूर्गीधाप्योषतस्तनुम् । 

अश्व खन्तुसत्वचं वासो घछरतन्तजस्तिलाः प्रजाः ॥ 

एतद्रव्याणां प्रतियह्ं विष्यनभिज्ञन कछतानामिमे न दोषाः| 

द्तरद्रव्याणां प्रतिग्रह विध्यज्नानऽपि दोष ऊहनोयः । 

प्रतिग्रहविधिः। 

पारस्करे कामलयः, -- 

दक्तिणद्स्तमध्ये व्राद्मणस्यागनेयं तोधं तन प्रतिग्ण्ोयात् । 

विष्णुघम्मो त्रे,-- 

प्रतिग्रहौता सावितीं सन्धतेवानुकोन्तयेत् । 

ततस्त॒ कौत्तयेत् सादं द्रव्ये तट्द्रव्यदेवताम् ॥ 

समापयेत् ततः पञ्चात् कामस्तुत्या प्रतिग्रहम् । 

तदन्त कौत्तयेत् ख स्ति प्रतिग्रह विधिस्त्वयम् ॥ 

प्रतिग्रहे पठेदुच्चैः प्रतिष्द्य दिजोचमात् । 

मन्द पठेत्त् राजन्धादुपांश च तधा विश्चः॥ 



नित्याचारप्रदौपः। २९.१ 

मनसातु तथा शूद्रात् खस्तिवाचनकं भवेत् । 

सोङ्ारं ब्राह्मणि कुबाब्रिरोकङ्ारं महोपतौ ॥ 

उपांशु च तधा वेश्वे खस्ति शूद्रं प्रकोत्तयेत् । 

बद्पराशरः,- 

भूमेः प्रतिग्रहं कुब्थाद् भूमिं क्त्वा प्ररस्तिणम् । 

वारे ग्टह्य तथा कन्यां दासोदासौ तथेव च ॥ 

करन्तु हृदि विन्यस्य धर्मा देष प्रतिग्रहः । 

पारुष्य तु गजस्योक्तः करं चाश्वस्य कौत्तितः॥ 

तथा चेकशफानाच्च सव्वेषाम विशेषतः । 

प्रतिग्णह्णोत गां पुच्छे शद्ग लष्णाजिनं तथा ॥ 

कर्ऽजां पशवः सर्ववे ग्टद्याः सवं वि चच्चणेः । 

प्रतिग्रहं तथोष्स्य आरुष्टकन्तु पादुके ॥ 

ईक्षायान्तु रथो ग्राद्य्कत्रदर्ड' च धारयेत् । 

दुराणामय सव्वषां मूले न्यस्तकरो भवेत् ॥ 

आयुधानि समाधाय तथासुचख विभूषणम् । 

वग्यध्वजो तथा स्प्रष्टा प्रविश्य च तथा ग्टहम् ॥ 

अवतो च सव्याणि जलस्थानानि चैव दहि। 

उपविश्य तु श्य्यायासुपस्मश्य करेण वा ॥ 

दरव्याख्यन्यान्यथादाय स्पृष्टा वा ब्राह्मणः पठेत् । 

कन्यादाने तुन पठेत् द्रव्याणितु पथक् एथक्\॥ 

(१) 1. कदष्स्ते | 

(१) 7. ५१०३ ८८ 1 प्रतिय हिज ब्रेहा सनेवान्तमवन्ति ते । 



€ नित्याचारप्रदोपः। 

आमुच् श्रङ् छत्वा। 

विष्णुर्यो तरे,-- 

ग्यह्णोयान्मदिषं पृष्टे खरं वे एष्ठटेशतः। 

प्रतिग्रहमधथोष्स्य यानानाख्खाधिरोडणात् ॥ 

बोजानां सुरिमादाय रत्नान्यादाय सव्वेतः। 

वस्रं टशान्तादादटदयात् परिघायाथवा पुनः ॥ 

्ररद्यो पानदौ चैवमारुद्येव तु पादुके । 

परिशिषटे,- 

प्रतिग्टह्योत गां पुच्छे कर्णे वा हस्तिनं करे। 

रत्यै भाया परां दृ्क प्रतिग्छह्लोल पाश्वगाम् ॥ 

पुत्रमुत्सङ्मारोप्य प्रतिग्यह्लोत दन्तकम् । 

रथं रथमुखे स्पृष्टा प्रतिग्टह्ौत कूवर ॥ 

अचर गवादौनां स्यलमेटे प्रतिग्रहा केकल्पिकाः। 

विष्णुधग््ात्तरे,-- 

अभयं सन्धटैवत्यं भूमिर्वै विष्णुदेवता । 

कन्या दासस्तथा दासौ प्राजापत्याः प्रकौत्तिताः ॥ 

प्राजापत्यो गजः प्रोक्तस्तुरगो यमदेवतः। 

तथा चेकश्राफं सव्वं कथितं यमदेवतम् ॥ 

मिष तथा याम्य उद्रो वे नेक्छतो भवेत्) 

रौद्रौ घेनुविनििष्टा छाग ्राग्नेय ईरितः ॥ 

ओेषन्तु वारुणं विद्याद् वराहो वेष्णवः स्मृतः ! 

श्रारण्याः पशवः सर्व्वं कथिता वायुदेवता; ॥ 



निग्याखारप्रटोपः। २९१ 

जलाशयानि सर्व्वाणि वारिजानि कमण्डलुः । 

कुम्भं सकरकं चैव वारूणानि विनिदिेत् ॥ 

समुद्रजानि रल्लानि सासुद्राणि तथेव च । 

श्राग्नेयं कनकं प्रोक्त सव्वं लोदं तथैव च ॥ 

प्राजापत्यानि बोजानि यन्नोयमपि च हिजाः। 

नेयानिः सन्पैबोजानि गान्धन्वषणि विचक्षगीः ॥ 

बाहस्पत्यं स्मृतं वासः सौम्यान्यथ रसानितु। 

पक्तिणश्च तथा सव्वं वायव्याः परिकौत्तिताः ॥ 

विद्या ब्राह्मो समुद्दिष्टा विद्योपकरणानि च। 

सारस्वतानि सर्व्वाणि पुस्तकादौोनि पण्डितैः ॥ 

सव्वंषां शिल्पभार्डानां विश्वकग््व देवतम् | 

द्माणामथ सर्व्वेषां लताहरितकः सह ॥ 

फलानामपि सर्व्वेषां तथा ज्ञयो वनस्पतिः । 

मद्स्यमांसे विनिदिष्टे प्राजापत्यं तथेव च ॥ 

चतं कष्णाजिनं शय्या रथमासनमेव च । 

उपानदौ तथा यामं यच्ान्यत् प्राणिविज्जितम् ॥ 

उत्तानारङ्रिसख्येव प्रतिग्यह्लोत मानवः । 

जपोपकरणं द्रव्यं कथितं यक्रदेवतम् ॥ 

ग्टदहख्च शक्रदटेवत्यं यदनुक्तं दिजोत्तमाः। 

तज्न्नेयं विष्णुदेवत्यं सन्वं वा विष्णुदेवतम् ॥ 



२९४ नित्याचारप्ररोषएः | 

अथ प्रतिण्होटठभेदटेन निषेधः। 

यान्नवलक्यः,-- 

विद्यातपोभ्यां होनेननतु ग्राह्यः प्रतिग्रह; । 

ग्टह्नन् प्रदातारमरघो नयल्यात्मानमेव च ॥ 

मनुः,- 

अतपा ह्यनधीयानः प्रतिग्रहरुचिहि जः । 

श्रम्भस्य श्मञ्रवेनेव सहितेनेव मञ्नति ॥ 

तस्मादविद्वान् विभियाद् यस्मात् कस्मात् प्रतिग्रहात् 

खल्पकेनाप्यविद्ान् दि पद्ध गौरिव सोदति ॥ 

रच 

मन्पूत्चन्तु यद्द्रव्यममन्ताय प्रदौयते। 

दातुनिक्षत्य हस्तं हि भोक्तजिंह्वां निकछलन्तति ॥ 

एतन विद्यातपोहोनेन प्रोतिदायादिरूपमेव प्रतिग्रहोतव्यं न 

समन्तकप्रतिग्रदरूपमिति। 

यान्नवनल्क्यः,-- 

प्रतिग्रहसमर्थोऽपि मादते यः प्रतिग्रहम् । 

ये लोका दानशेलानां स तानाप्रोति पुष्कलान् ॥ 

श्रतायाचितप्रतिग्रहोपश्ितौ त्यागे यदानसम्बन्धप्रतिग्रह- 

स्तदानफनं प्राप्रोति । यत्त ग्टहागतस्य त्यागे दोषञवणं नाश्रन्ति 

पितरस्तस्येत्यादि तदिहितविषयत्वासमखभवाद्ानफलकामिनस प्रति- 

ग्रहव्यागस विहितलाटन्यपुर्षं प्रति द्ाषः। 



निव्याखारप्ररोपः। २९१५ 

मनुः,- 

प्रतिग्रहसमर्थऽपि प्रसङ्ग तत्र वज्लयेत् | 

प्रतिग्रहेण तस्याशु ब्राह्मं तेजः प्र्ाम्यति ॥ 

सन्वेवेदाधिगमनात् सव्धतोधीवगाहनात् । 

गवां कोरिप्रदानाच्च खेयान् हस्तस्य निग्रहः ॥ 

दृट्न्तु सव्येवदाध्ययनसव्वतीयस्नानकोटिगोप्ररानाधिकफल- 

प्रा्िफलकं यावज्नौवप्रतिग्रहनिह्ृत्तिसङ्कल्रूपं कम््रान्तरम् । तेन 

ग्टहोतदूरव्यत्यागनिषेधो विहिते तत्सङ्कल्यव्य तिरि क्तविषय एव । एव- 

मयाचितप्रतिग्रहालामे प्रशस्तेभ्यो हिजातिभ्यो निषिदद्व्यनिषिद- 

देयनिषिदकालपरिहारे याचिल्वाऽपि प्रतिगह्णोयात्। प्रोति- 

दायेन च प्रतिग्ह्णोयात्। अ्रध्यापनयाचनयोयाचितप्रतिग्रहापेक्तया- 

ऽपि गुरुत्वात् । तदसम्भवे निर्मणेभ्योऽपि निन्यवन्नितभ्यः । तद- 

सम्भवे धा्िकक्षतियनरपात् । 

्रक्ततच्च छतं क्तेचरं गौरजाविकमेव च। 

हिरण्यः धान्यमत्रञ्च पत्वं पूव्पमदाषवत् ॥ 

एवं क्रमेण । तत्र निषिडदाटविषये यमः,- 

नटनत्तकष्वेताल च्कारसुवणक्तत् | 

स्थाणुकाषर्डगणिका भ्रभाज्यात्राः प्रकी त्तिताः ॥ 

गन्धर्व्वौ लोदकारखच ्चिकस्तन्तुवायकः। 

चक्रोपजोवो रजकः कितवस्त स्करस्तथा ॥ 
~~~ ~ ~ ~^ ~ ~~ 

(१) 7. तत्तखः। 



६६ नित्याचारप्रदोपः। 

ध्वजो मौनोपजोवो च शूद्राध्यापकयाजकौ । 

कुलालशिश्रकत्तं च वार्डपो चश्धविक्रयो ॥ 

समाघ्यं पखमादाय महाध्ये यः प्रयच्छति । 

सवै वाुषिको नाम यश्च हिं प्रयोजयेत् ॥ 

था्रमौ था दाता ्राग्रमाणाच्ख दूषकः । 

पुण्यस्य विक्रयो यख योजिसंकरजख यः: ॥ 

रङ्गपजौवो कुर्डाप्ो वोरा गुरुगुिकः । 

भिषक् च गरदशेव रूपाजौवौ च सूचकः ॥ 

शोण्डिकः पाणिकथैव निषादेन समाः खताः। 

क््चसखेतेषु यो मोहाद् ब्राह्मणो वत्तते सदा ॥ 

प्राय्ित्तेऽपि चरित परिहार्या भवत् स डि। 

एत ब्राह्मणचर्डालाः सव्वं ब्रह्महताः किल ॥ 

तस्माहेवे च पित्र च वज्जयेत् तक््वटणिभिः। 

एतषामेव सव्वपां प्रत्यात्तिं तु मागताम् ॥ 

भिक्तान्रसुपयुक्नानो हिजखान्द्रायणं चरेत् । 

एतेषां ब्राह्मणो भुक्ता दत्वा कला प्रतिग्रहम् ॥ 

प्राजापत्येन शुद्धयत तस्मात् पापान्न संशयः । 

स्थाणुका श्रभ्राटमतो | गन्धर्व्वा गायनहत्तिः । कुलालो- 

ऽचाखकौयः । देवलेन कुलालस्य भोजाब्रताभिधानात् तस्य 

खकौोयविषयत्वम् । वधा दाता दुष्टादृष्टप्रयोजनमनुदिश्य दाता | 

आग्रमभेदको दूषकः । गुरगुिकः गुर गोपायति । रूपाजोवो 

वेशकरणन यो जोवति। पाखिकः पत्रोपजोवीो | 



भित्याचारप्रदोपः। २९9 

समन्तुः,--श्रभिशप्तपतितपौनमेवभ्तूणदपंल्य शु चिशस्तरकार- 

तान्तिकतेलिकष्वजोसुवणं कारषरण्डवन्धकिगणि काव्रानि वच्जयेत् । 

भोनिकव्याधचम्मकारनिषादानामवब्रमप्रतिग्राद्यम् । तदशनप्रति- 

ग्रह्योान्द्रायणं चरेत् । तत्पदेनाभिशप्तादयः सर्वे पराख्ष्यन्ते। 

भरतापि प्रायञित्तं साकाङ्कत्वात् । तेनेतेभ्यः प्रतिग्रहो निषिष्ः। 

हारौतः,--पतितदुष्कुतेभ्यः प्रतिरहोतमसष्यमयन्ञोयं तेन 

न पुख्यार्थानाप्रोति श्रादेशवद्यथा्थं ब्राद्मणमभिजित्य तामस- 

मन्ये दोयमानं प्रतिषिद्धस्य प्रतिष्टद्ौतस्य दुष्क्तमाप्नोति । 

श्राठृणयायं प्रतिग्टोतेभ्योऽ क्त्वो पयो मात् स्तन्यम् । असत्तायाथं 

निमल्नत्यासार्थे निवघ्नोतेव्याहुः । एते प्रतिग्रहोपयोगाः । यैः 

प्रतिग्ह्ृन् निरयाय कल्प्यते । 

अथ द्रव्यविशेषेण निषिदेभ्योऽपि प्रतिग्रहानुन्ञा। 

तत्र गौतमः,--एषोदकम्रूलफलयय्यासनावसधयानपयोदधि- 

धानाप्रियङ्गगाकान्यप्रणोद्यानि सव्व॑भ्यः। पिददेवगुरुषत्यभरणे 

चान्यत् | स्वेभ्य इति । निन्दितेभ्योऽपि दाढभ्यः। केवलमया- 

चितप्रतिग्रहे येषां कुसूलादोनां प्रतिप्रसवः येषामयाचितप्रतिग्रहे 

नचैतदेवमपि वचनमयाचितप्रतिग्रह विषयं किन्तेष्यते) 

अताभ्युदितपटेनाया चितस्य द्रव्यमात्रस्य एथगुपादानात् । 

श्रयाचितप्रतिग्रहे निषिद्धक्षष्णाजिनादिव्यतिरिक्षद्रव्यमातस्याप्रत्या- 

स्येयत्वेन द्रव्यविशेषानधक्यात्। तन सामान्प्रार्थनया दाता 
२८ 



४९८ नित्वा्ारादीपः। 

चटेधोटकादिद्रव्यं दित्ति तदा तन्न प्रत्याख्येयभित्येवं युज्यते । 

एवमुत्तरजापि पिदेवश्धव्यभरणायं याचितमयाचितं वा लबु 

न प्रत्याख्यानं कुधारित्यथेः । 

केवलं ,-- 

न यन्नाथं धनं शूद्राद् विप्रो भिक्षेत किचित् । 

यजमानो हि भिक्चित्ला चण्डालः प्रेत्य जायते ॥ 

इति मनुवचनाव्र यन्ना शृद्रात् प्रायेनम् | प्रयाचितं यन्नार्ध 

शूद्रादपि ग्राह्यम् । पिटठदेवशव्यभरणे चान्धदिति देवारथैस्व प्रत्या- 

ख्याननिषेधात् । कैवलं-- 

यन्ना लब्धमददन्भासः काकोऽपि वा भवेत् । 

इति यान्नवरक्यवचनात् तस्यान्यत्र विनियोगो न कायः। 

सुमन्तुः, श्रभोज्यात्रानामयपि प्ष्पमूलफलशाकटणकाह- 

धान्यानि क्तेवसानि गोष्ठखं पयश्ाददतामदोषः। कत्रमव उत्- 

प्तिखथानम्। मनुः-- 

एधोदकं मूलफलं पुष्यमभ्य॒दितं च यत् । 

मर्तः प्रतिग्टह्ोयात् तथेवाभयटक्तिणाम् ॥ 

शय्यां ग्टहं कुशान् गन्धानापः पुष्यं मणिं दधि। 

धान्यं मल्छाः पयो मांसं शाकञ्व न निवपेत् ॥ 

न नोत्वा कुथात् । एवं निन्दितदिजातिभ्य एतानि द्रव्याणि 

प्रतिषद्मन्ते न शूद्रात् किमपि। 

श्रङ्धिराः,- 

षरमासान् यो दिजो भुङ्क्ष शूद्रस्याव्रं जगु सितम् । 



निक्वाचारप्रदोपः। १९. . 

जोवन् स च भवेच्छ्रो सतः श्वा चाभिजायते | 

एते दोषा भवन्यत्र शूट्रादेव प्रतिग्रहे ॥ 

तथाच मनुः, -- 

वैदविच्चापि विप्रोऽस्य क्रत्रा लोभात् प्रतिग्रहम् । 

विनाशं व्रजति च्तिप्रमामपात्रभिवाम्भसि॥ 

तधा-- 

शूद्रोऽपि धनवान् भला ब्राह्मणानेव बाघते। 

प्रतिग्रहदानेन नरकपातात्। 

तथा-- 

पक्ता ग्रवच्जं विप्रभ्यो गीधान्यं तत्रियादपि। 

वेश्यस्य सव्येधान्यानि शूद्राद् ग्राह्यं न किञ्चन ॥ 

तथापि निर्गुणददिजातिभ्यः प्रतिग्रहलामे प्रशस्ताध्यापनयाजना- 

सम्प्रथे भ्रयाचितशूदरप्रतिग्रह्टासन्नवे शूद्रादपि वाचितप्रतिग्रहः। 

तथाचाङ्किराः,-- 

्रनुष्द्य प्रठत्तस्य म टोषोऽङ्किरसो मतम्| 

गुवींयम तिधोनाख्च त्यानाच्च विग्नेषतः ॥ 

शूद्रान्नं प्रतिख्ड्कोयात् न तु मुङक्त खयं ततः । 

्रनुग्टद्य प्रदत्त गुव्धायनुग्रहप्रहत्तस्यन तु खयं भुङ्क्ते 

ति गोपालादिव्यतिरिक्षशृद्रविष्षम् | 

ततर तु यान्नवस्कयः,-- 

शूद्रषु दासगोपालकुलमिन्राधैसोरिणः । 

भोज्यान्ना नापितश्चव यश्चालानं निवेदयेत् ॥ 
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एषामन्नं प्रतिग्णह्य खयमपि मुद्लौतेत्यर्थः | 

यत्तु त्ेत्रगतं धान्यं खले वाथ ब्टह्ाद् वहिः । 

सव्यैकालं ग्रहोतव्यं सव्वम्थोऽङ्किरसो मतम् ॥ 

सव्वैकालमनापत्तावपि। तथा-- 

स्वपा तरे यच्च निचि दुग्धं तच्छछचिरिष्यते । 

पाच्रान्तरगत ग्रां शूद्रात् खग्टहमागतम् ॥ 

शूद्रवेश्मनि विप्रेणक्तौरं वा यदिवा दधि। 

निमित्तेनेव भोक्तव्यं शूद्रात्रं तदपि स्मृतम् ॥ 

आमं मांसं दधि तं घाना क्ोरमथौषधघम्। 

शकलक्रेयरसा ग्राह्या निहत्तेनापि शूद्रतः ॥ 

शाकमक्छरुणालानि कन्दुकाः शक्तवस्तिलाः। 

इत्तुः फलानि पिखयाकं प्रतिग्राह्याणि सव्यतः ॥ 

सव्धतः सूतकादावपि सवरणभ्यख । 

मनुः,-- 

नादयाच्छद्रस्य पक्तात्र विदानखाडिनो दिजः। 

्राददोतामभेवास्मादाहत्तावेकराचिकम्॥ 

श्रान्तो श्रापदि । यान्नवल्काः,- 

कुया: शाकाः पयो मद्या गन्धाः पुष्यं दधि सितिः। 

मांसं शय्यासनं धान्यं प्रत्याख्येयं न वारि च॥ 

अद्धिराः,- 

संस्कारः यति यामं धान्यं तेन शुचि स्पतम् । 

तस्मादन्यं ग्रहोतव्यं खृतस्ूतान्तरेष्वपि ॥ 
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पक्षान्नवजै विप्रभ्यो गोधान्धं ्षतियात् तथा । 

वेश्येभ्यः सव्धधान्यानि याद् ग्राह्याः पणास्तथा ॥ 

संस्कारेस्तक्षणादिभिः। तान्िकः कारिकः पणः। एतच्चा- 

पट्गतस्येति लच््मोघरः । 

अत्र गहितप्रतिग्रहाणां धनल्यागपूव्धकं प्रायधित्तम् । 

धनभोगऽवगेषधनत्यागपून्वैकं प्रायधित्तम्। भोगेन धनसमापौ 

वैरास्य' धनव्यागरूपाङ्वेगुणवात् प्रायञित्तं कन्तव्यं न वैति सन्देह 

कत्तव्यमेवेति निणयः। श्रादिष्टप्रायशित्तानामसग्भवेऽपि 

यच्चोक्तं यत्र वा नोक्तमिदह पापप्रणाशनम् । 

प्राजापत्येन कच्छ्रेण श्रुद्ाते नात्र संशयः ॥ 

ति विगेषप्राय्चिन्तस्थलेऽपि प्राजापत्यक्लच्छरविधानात् तदेव 

कत्तव्यम् । गुरौ च दोषे तस्याहत्तिः। एनसि गुरुणि गुरू- 

रति सरणात् । प्रायधित्तविगरेषात् तददिधिख् प्रायचित्तप्रदोपै- 

ऽस्मतक्षतेऽमुसन्धेयः। यथोक्तासग्रतिग्रदप्राय्ित्तमितिधनव्याग- 

रूपा ङ्भत्यागाभावेऽपि कत्तव्यम् । नेमित्तिकेऽशक्याङ्गहौनेऽपि पाप- 

तयफलोत्पत्तिः । 

श्रन्येतवादुः,--अति निषिदानभ्यनुक्ञातप्रतिग्रह एव धनलत्याग- 

पूवं कमेव प्रायचित्तम् । यस्यां दशायां यः प्रतिग्रहोऽनुन्नातस्तत्- 

प्रतिग्रहस्य कालान्तरे निषिदत्वेऽपि गहिंतपटानु विध्यता 

न तत्र घनलत्या गपूव्वकं प्राय्ित्तम् । 

यदुगरितेनाजेयन्ति कश्चणा ब्राह्मणा धनम् । 

तस्योखगेण शन्ति जप्येन तपसेव च ॥ 
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षति वचनात् । तेनाधर्मलेनासनातश्द्रप्रतिग्रहादेरपि धन- 

त्यागपूव्वैकं प्रायचित्तम् । 

किन्तु पतितचार्डालादि धनप्रतिग्ररे तथेति चौयादेरपि 

सन्वैथाननुन्नातत्वं तत्रापि घनल्या गपून्यैकभैव प्राय्चित्तम् । 

यसु परोपकाराधभमेव खह्वातति कुटुम्बभरणे विनियुक्ते तस्य 

गहि तप्रतिग्रहेऽपि दोषाभावः मनुः, 

असाघुभ्योऽधथमादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । 

स कत्वा ञ्रवमात्ानं सन्तारयति तावुभौ ॥ 

वस्तिः, 

श्रसतो यः समादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । 

धनस्वाभिनमामानं सन्तारयति दुष्कुतात् ॥ 

यमः,-- 

यस्तु द्रव्यं पुनदद्यात् प्रतिष्टष् यतस्ततः । 

यमः एच्छति राजानं कंषा भवति दक्षिणा ॥ 

जानताऽजानता वापि यक्िञिद् दुष्कृतं क्षतम् । 

सव्वं तरति धर्मासा प्रति्ह्म पुनहेदत् ॥ 

इति प्रतिग्रप्रकरणम् । 

अध्यापनप्रकरगम् । 

एवं प्रतिग्रहेण हच्यसम्भवे साधुभ्योऽध्यापनेन जोवनम् । प्रति. 

ग्रहसम्भषे न तत्कायम् । तच्च मूर्धनि णयं विनैव । 
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रहोत्वाऽपि च यो विद्वान् दत्तिणां न प्रयच्छति । 

तस्य॒ क्तन्नलस्मरणात् कतन्ने नास्ति निष्कुतिरिति दोषा- 

तिश्यस्मरणाश्च शिष्ये यदीयते तेन जोवनम् । 

वेदाक्षराणि यावन्ति नियुज्यन्तेऽधेकारणात् । 

तावतोश्वंणहत्यासु वेदं विङ्गाव्य च्रयात् ॥ 

तकाध्यापको यस्तु शतकाध्यापितश्च यः। 

तावुभौ पतितौ विप्रौ खाध्यायक्रयविक्रयात् ॥ 

दति दोषः। एवं सम्पूणं वेदाध्यापने मूल्धपणपूत्पैके पातित्य- 

खवणात् एकरटेशस्य प्रणपूरव्यकाध्यापने चोपपातकखवणाद् वज- 

नोयम् । अन्यो यदि मूलं दत्वा धर्ममाधं परानध्यापयेत् तदाध्या- 

पकस्य धच्विक्रय एव पराथजपादिवत्। ध््विक्रयोऽपि 

निषिद एव । 

श्रच वेदविक्रयएव दोषाभिधानाद् बेदादिमौमांसादीनां पश 

पूव्यैकमध्यापनेऽप्यदोषः। तथा पुराणखावणमध्यापनान्तमेगतम् । 

यत्तु व्यवहारनिर्णयोऽपि शास्ोपदेशरूपमेवैति नाध्यापनान्त- 
भाषः । व्यवहारान् बृप पश्येदिति सत्तियधर््मविधानात् क्षतिय- 

वत्तिमध्ये टेवल्तेन गणनाच्च क्त तियहस्तिरूपमेव व्यवदहाराजेमम्। 

एवं पर्षदि खात्वा प्राय्िन्तस्यो पटेोऽपि नाभ्यपनान्तगंतः किन्तु 

एथगव क ग्मान्तरम् | 

आर्तानां मागमाणानां प्राय्ित्तानि ये दिजाः। 

जानन्तो न प्रयच्छन्ति वेषां तै फलभोगिनः॥ 

इत्य दिकमन्यविधिविषयम्। सत्ादण्डषैनुग्रहणश्च नमित्तिक- 
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दानप्रतिग्रहरूपमेव । एवं मदहापातक्षादावपि नाध्यापनाव् सदयः 

पातित्यम् | एवं न शूद्राय मतिं ददयादिति न चास्योपदिशेष- 

भिति चानुपसब्रशद्रविषयमिति व्याख्यानात् । उपसत्रशूद्रे रोषा- 

भावः। श्रनुपसतब्रे तु स्नातकत्रतलोपमाच्रभिति न धम्मापदेश- 

स्यध्यापनान्तगंति; । एवं यन्नादावुपदे्तेन ऋखिजां कश्यप्रचा- 

रणमपि नाध्यापनं याजनान्तगतम् । तनमल्यय्रहणं प्रोतिदाय- 

रूपम् । पणपूव्वकच्च प्रत्युपकारदानसश्ीकारः। प्ररुपेभ्ययान्यदिति 

यदीयते यज्चातरेयाय हिरणं ददातौल्यादि तद्मतिग्रहान्तगतम् । 

यन्नाधप्रतिग्रहपदाधल्वेनारलिज्यं याजनान्तगेतं चेति नाध्यापन 

प्रवेशः । व्राल्याधिकारे पारस्करः, नेतानुपनयेयुनध्यापयेयुः । 

श्रथ शूद्रपतिताध्यापने महान् दोष इति सव्यैथा न कत्त- 

व्यम् । पतिते पातिव्यं शूद्रे च। यमः,- 

वषलाध्यापको यश हषलाध्यापितख वः । 

तावुभौ नरकं मग्नो वसेतां शरदां एतम् ॥ 

शूद्राध्यापकयाजकानिल्युक्ता यमः,-- 

एते ब्राह्मणचण्डालः सव्वं दुर््राह्मणाः; किल । 

दति दाषाधिक्यात्। विकम्यखत्राह्मणाध्यापनमपि यथा 

केथचचिदपि। शूद्रापप्रतिग्रहासम्भवे पापस॑सगगुरुत्वात् । 

क्षतन्नोऽद्रोदौ भैधावो एचिः कलप्योऽनसूयकः। 

दूति शुतैरध्यापनौयलात् । 

दूत्यध्यापनप्रकरणम् । 
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याज्यप्रकरगम् । 

एवमध्यापनठच्यसम्भवे प्रशस्तयाजनं वत्तिः । तस्यतु महतं 

प्रतिग्रहाध्यापनापेक्तया प्रशस्ततम्। प्रतिग्रहः प्रत्यवर इति मनुः | 

तधा पद्मपुराणे,-- 

इयाज्यानां याजक याज्य(नां च विवच्नक; । 

रेतो विण्मूतसेवो च स प्रेतो जायते नरः ॥ 

याज्यत्यागे दोषकौत्तनात् प्रशस्त त्वं गम्यते । तथा 

याजनाध्यापनादिभ्यस्तथा दानप्रतिग्रहे: । 

विरजाः खगमायान्ति विमाने; सङ्गता दिवः (९) ॥ 

इति प्रशस्तता स्मयते। तेन पौण्डरोकवडहुमुवणंवाजपेयादि- 

याजनेन बहुग्रहणिऽपि न दोषः। एवं प्रशस्तयाज्यत्यागे दोषखव- 

णाच वहुयाजनेऽपि न दोषः। 

वरत्यथौदधिकं खद्नन् नरो भवति किख्िष । 

दूति तस्य प्रतिग्रहविशेषपरत्वात् । यत्तु ब्याजक इति 

निन्दावचनं तत् “तथेव ग्रामयाजकः” “याजयन्ति च ये बहन्” 

इति वाक्ययोः समवादायाद् बडइवणेयाजक दत्येवंपरम् । तदङ्गं 

दानसागर, वहयाजको वडइवणयाजक इति । ब्रह्मपुराणे, 

यञ्चोपनयनं चक्र बहनां बदयाजकः | 

इति । याजनं नाम भ्नोतक्ञ्णि ग्रहयन्नादि स्मात्तकश्मणि 

च वरणाभरणाभ्यां सत्कुतेन दकिणालाभसुदिश्याध्वयं वादि कच्च 

छरणम् । पोडशतिविजो नवग्रहमखे चत्वार ऋतिज इत्यादि 
२८ 
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रूपेण यत्र॒ ऋलिकसमाख्या तत्र ऋतिगभ्यो दक्षिणां ददातोति 

ऋति क्सम््रदानजदानस्य दकिणाल्वाटलिजामेव याजनं ठत्ति- 

रिति केचित् । 

अन्येषान्तु चमसाध्वर्खप्रतौनां न याजनहस्तिरिति केचित् 

ऋत्विग्यन्नकषदु्यते इति स्मरतेः यज मानस्याप्यालिज्यात् । ऋतु- 

यजननिमित्तत्वाच्च यन्नाधेकर्तुलश्च ऋत्विकलत्वम् । तत्रिमित्त- 

धनाजंनमेव याजनम्} कल्पसूत्रेतु व्यवहारा संज्ञाकरणमिति 

प्रतिभाति। 

यत्त॒ वरणपूव्मैकं त्रपरयम्बकजपसदसखरनामदेवोमादहामाादि- 

पाटद्धेवपूजातोधसरानगयाग्राहादिकं पराधं क्त्वा दक्षिणाग्रहखं 

त्र याजनम् । यन्नसम्बन्धाभावात्। 

तत्र त्यम्बकजपादौ-- 

भ्रातरं पितरं शिष्यं गोसदख्छ प्रदायिनम् । 

रक्तदनेन मन्तेण- 

दूति दक्तिणाभिघानमस्ि। यत्र सहस्रनामपाटादो समा 

चारप्रमाणकं दक्षिणादानं तदुभयश्रापि प्रतिग्रशश्ब्दाथेसत्वात् 

प्रतिग्रहरूपमेव । 

्रथलोमेन यी दयाद् खङ्ञोयाच प्रतिग्रहम् | 

स पूव्वं नरकं याति ब्राद्मणस्तदनन्तरम् ॥ 

शति यच्छातातपवचनं तद्रव्यलोभरूपकाय विषयमेव । तेना 

तुलापुरुषादिदक्तिणावरसिणाणशब्दादसिणाग्रणेतिकन्तेव्यता नेत- 

दानेतिकत्तव्यता । तच्च प्रत्यपकारायं दानमेव । 
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था गोतायाम् । - 

यत्तु प्रखपकाराधं फलमुद्दिश्य वा पुनः! 

दोयत तु परिक्तिष्टं तद्राजससुदाष्तम् ॥ 

दूति। यथा व्रतादौ 

्रसामर््ये शरोरस्य व्रते-च समुपस्िते | 

कारयेदग्ध पलों वा पुतं वा विनयान्वितम् ॥ 

ूति। 

भ्नातरं पितरं शिष्यं ब्राह्मणं दक्तिणाददिभिः। 

इति| श्रत पब्रमादौनां प्रतिनिधित्वेन कश्चकन्तत्म् | 

द्षिणाक्रोतस्य म प्रव्युपकारलामेन प्रतिनिधित्वमिति विगेषः। 

यद्यपि तधा खाभिनः फलसमवायादिति षष्ठाधिकरणन्यायेन 

स्वामिनः प्रतिनिधिरनास्ति । क्च तु भवत्येव । तदुक्तं 'वह्ृनान्तु 

प्रवत्तावन्यमागमयेदप्रेगुणयादित्यधिकरणे सत्रे कस्िंिद् यजमाने 

सृते तत्ख्थानेऽन्यः प्रतिनिषेयः सप्तदशसंख्याधिकर एक कत्तु कत्व- 

निर्वाहाय इत्युक्तम् । तथा सरन्ति 

यक्नदानव्रतजपतीधयातादिकञच्च यत्। 

यस्त्वेवं कारयेदन्यं तेन सव्वेमनुष्ठितम् ॥ 

्ति। एतेन पौरोहित्यं व्याख्यातम् । तत्रापि 

निलये नैमित्तिके काम्ये लभे प्रतिनिधिभव। 

दति स्मरणान् । 
~~~ --------~ 

(1) सुद्ितपुरतके,- बहना तु प्रदत्तेऽश्य जेमिनोयन्यायमालाविस्तरः 
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ल्या मया च भोक्तव्यमिरं राज्यमकण्टकम् | 

दति धनदानखोकाराद् व्यक्तमेव प्रतिनिधिकन्तुतवम् । तव 

प्रतिनिधित्वेन वरणविधिवत् तश्रापि कारयेदिति कत्तौर प्रयो- 

जयेदिति विघानादेव प्रतिनिधित्म् । भरतएव मण्डनः,- 

पन्नयामपित्वशक्तायां नियुक्तः कञ्चनो यजत् । 

दति सयमेव यागेऽपि प्रतिनिधिकर्नारं दशयति । 

प्रभासखण्डे च,-- 

पन्नो पुत्रः पुरोधाश्च भ्चाता वापि सखाऽपिवा। 

यात्रायां धर्मकार्येषु जायते प्रतिहस्तकाः ॥ 

एभिः क्रतं महादेवि खयमेव क्तं भेत् । 

ापस्तम्बः,-- 

प्रयोजयिता अनुमन्ता कर्तेति खगेनरकफलेषु भागिमः 

केवलम् । 

तथेव राजमहिषी राजामाव्यपुरोदिताः। 

पापेनार्खन संयुकाः सर्व्वे ते राजघर्िणः॥ 

इति यमवचनात् पुरोदहितहत्तिगेहिता। स॒तिजपपाठादि- 

करणं न तथा गर्हिंतमिति विशेषः| तेन प्रतिग्रहा्रयदेशकाल- 

दरव्यदोषास्तत्रापि भवन्त्येव । यत्त॒-- 

इषटमध्यापितं पत्तं तप्तं वा श्यालनस्तपः। 

प्रयच्छत्यपरेभ्यश्च धनां घर्विक्रयो ॥ 

दूति वरगव्यतिरेकेण खयमेव यागं क्षला जपं क्षता तपः कतवा 

परस्प्राइनलामेन तदिक्रोणणोते न कर्णा तस्य ठत्तिः खल्लतापूनवं 
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विनश्यति धनदातरि चापूृव्बसुत्पद्यत इति कल्पयते स ध््- 
विक्रयः । 

देवतानां गुरूणा मातापितीसतपरैव च। 

पुण्यं देयं प्रयतेन नापुख्यं चोदितं कचित् ॥ 

इति पुख्दानविधौ पुश्य कतस्य दानेन खगतापूव्ं नश्यति 

सम्प्रदानेऽपून्वैन्तरसुत्यदयते तत्र ध्मविक्रये। यथा,- 

तस्पाद् यत् सुतं किश्िन्ममास्ति व्िदशाधिप। 

तेन पुष्यन सुखन्तां पितरो यातनागताः ॥ 

इति ुख्दानम्। तथाच ययातेः खगप्रयतस्य दौदित्रदस्त- 

पुखयेन स्गगमनम् । एवं धरमविक्रयः कतस्य धस्य मूस्यग्रहण- 

पूव्यैकां परस्मे दानम्) सच निषिदः। पुष्यविक्रये तपकलच्छं 

कुयादिति प्रायधित्तविधानात्। तथाच शङलिखितौ,-चत्य- 

देवग्टहोयानारामसभाप्रपापुश्यतडागसेतु विक्रयं क्रत्वा तप्तक्च्छ- 

माचरेदिति। तेन पराथेजपाद्याचरणं न धर्विक्रयो न याजनं 

तद्धनग्रहणं प्रतिग्रह एव । मनुः- 

गोबधायाल्यसंयाजपारदायामविक्रयो । 

इत्या दिनाऽयाज्ययाजनमित्ययाज्ययाजननिन्दायां तिलोत्पाद- 

नविक्रययोनिन्दनाश्च तिलवपनमसखक्षतक्रषौ कष्यन्तरासम्भवे । एव- 

मित्त न पोडयेत् इशुप्नोद्यामघातक इति पोढननिषेधादिचषु- 

कषिरपि न कायः। शारोतः- 

अष्टगवं धरमहलं षड गवं जोवितार्थिनाम् । 

चतुगेवं कृशंसानां हिगवं ब्रह्मघातिनाम् ॥ 
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सथा-- 

बालानां दमनञ्चैव वाहनं न च शस्यते । 

वदानां द्व्यैलानाश्च प्रजापतिवचो यथा ॥ 

टेवलः-- 

पंरूबोपघातं नस्यं वा वाहनानां न कारयेत् । 

छदं युगे न युक्ञीत जोश व्याधितमेव च ॥ 

न षण्डं वाहयेन न च भारेण पोड़येत्। 

न वादहनोयाः शिखरे षभा यज कुत्रचित् ॥ 

देवौ पुराणे-- 

सुक्ततान् (?) पृष्ठदेशे तु स्कन्धदेशे तु यो हषम् । 

वादयेद् गुरुभारेण स तु भारशतं वहेत् ॥ 

रामायण,- 

यो दुबलं परि्रान्तं वालिशः पापनिश्चयः । 

वादयिष्यत्यनङ्ाहं स गोघ्नः पापमस्ति ॥ 

श्तं समथ बलिनं हषं यौ वाहयिष्यति । 

ग्रासोपद्ारसंयुक्तंन स पापमवाप्पयति॥ 

सयं छौ विशेषः । पुण्याहे लाङ्लयोजनमिति ग््ामु- 

साराल्लाङ्गलयोजनविधिना क्ष्यारः। तथा-- 

ब्रह्मा विष्णु ङ्द्रख कश्यपः सुरभिस्तथा । 

इन्द्रः प्रचेताः पज्नन्धः गेषचन्द्रा कं वङ्कयः ॥ 

बन्तदेवो इलं भरमिहषभौ रामलष््मणौ । 

रत्तोप्रौ जानको सोता युगं मगनमेव च। 
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एते हाविंशतिः प्रोक्ताः कछष्यारम्भमषोत्सषे । 

हारोतः,--श्रापक् किं प्राहः कषेरायोजनवदायोच्य॑वाल- 

ठदक्षशादोन् वज्जेयेत् । ्रायोजनवत् चयनभूसंस्कारः कषावायो- 
जनं यथा समन्तकं क्रियते तयेत्यधेः । 

टेवलः- 

यो लाङ्ले तु सम्पूज्य क्ष्यारम्भमहोत्सवे । 

गन्धैः पृष्येस्तथा धूपेमालयै रतरः एथक् एथक् ॥ 

सटक्तिरटेधानेन होमर््राह्मणएत्पसेः ॥ 

ततः शक्तिविसुक्तन ब्रह्मवादेन भूरिणा। 

इलयेद् वादयेद् भूमि खयं खातः खलङ्कुतः ॥ 

पूर्व्वोत्तिरां दिशं गच्छत् क्रमात् पौरन्दरों शमाम् । 

क्रत्वा प्रदकिणशात्तिमोशनाभिसुखस्ततः ॥ 

विमु ठषभं बोजं पुरुषो लक्षणान्वितः । 

तुष्टः सुवासाः खम्बो च सुवणं जलसेचकः ॥ 

सुवणपातरसंयुक्क प्राख्ुसो निवपेत् भुवि । 

उषा बोजश्च तत्रैव भोक्तव्यं सह बन्धुभिः ॥ 

उत्सवैव कत्तव्यो गोलवादययसमाकुलः । 

हारोतः,--प्रदोरंण प्रतोदेन शनेः शनेर्वाहयेत् । न पव्वैष 

सन्धिरैलयो वीदयेत् । दिदलक्तते पररित्यागेऽवणज्य भेक्तणम् । 

तथा वाडहकानां हायासु करणं जलदानं घासदानं दंशादुपद्रव- 

निवारणं रोगारत्तानां चिकिल्नश्च हारोतोक्तं कत्तव्यम् । धान्य- 

वपनकाते ैदनकाले मदनकाले निवेप्रखकाले ग्टहानयनकालने 
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च वलिष्ोमरकरणश्च हारोतोक्षम् ! गवां खस्तिकामनया ब्राह्मण- 

भोजनम् । स्रापयितानङषामलङ्करणम् । 

धान्धानयनकाले च बषस्यतिः-- 

राजन द्वा तु षडभागं रेवतानाश्च विंशकम् । 

विंशभागख् विप्राणां क्षिं कला न दोषभाक् ॥ 

प॒नहटारोतः-- 

युपोऽयं निहितो मध्ये मेध्यानामिह कषकः | 

तस्मादतन्द्रितो ददयादत्र धान्यञ्च दत्तिणः ॥ 

भूमिं भिल्लोषधौ्भिला भिला कौरपिपौलिकाः। 

पुनन्ति खलयन्नम कषंका नात्र संशयः ॥ 

खलयन्नो यथोक्षरूपेण खले विभज्य दानम् । 

षति कछषिप्रकरणम्। 

कष्या जोवनासम्भवै स्वयद्तवाणिज्यन जोवनम्। तत 

श्रहलिखितौ,-श्रापद्गतो ब्राह्मणः कामं जिजोविषुः वेश्या- 

चरणम् । ठत्तिमास्ाय न पयं पण्यमिति ब्रूयात् । सक्लदेवोकञं 

मूल्य मिच्छेदित्यथः। भ्रापस्तम्बः,--भ्रक्रोतपण्लैव्यवहरेत । मुच्- 

वलजेम॑लफलेः । ढणक्राेरविक्षतेः। नात्यन्तमवस्येत् । ठत्तिं प्राप्य 

विरमेत् । श्रक्रीतपसयैः क्रयादतिरिक्ञव्यवहारवजि्ते; । नाल्यन्त- 

मवस्येदासक्तो भवेदित्यथः। श्र मूलफलानाम विक्रयते भ्क्रीत- 

त्वेन विक्रेयत्वम् । विक्रयनिषेषः क्रौतमूलफलविषय श्त्येक । 

एवस्ास्य मते फलानां विक्रयनिषेधः क्रीतलमफल विष्यः । 
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बौधायनः 

पशवशैकतोदन्ता अश्मा च लवणाहते । 

एतद् ब्राह्मण ते पश्यं तन्तुञ्ारजनोक्षतः ॥ 

लवणाहते लवणाटन्यः पाषाणः । भ्रयमश्मनो विक्रयोऽवत्यन्ता- 

पदि स्मृत्यन्तरे निषेधादिति लच्छौधरः । श्ररजनोक्तः कुसुन्धरा- 

दितररक्रोक्लतः। नारदः,-- 

ब्राह्मण्य तु विक्रयं शुष्कं दारु ठणानिच। 

गन्दरव्यैरकावेचं तूलस्तुलोक्ताटहते ॥ 

सयं शोंश्च विदलं फलानां वदरेङ्द । 

रव्जः कार्पास सू त्रश्च तच्चदविक्षतं वदेत् ॥ 

एरका ठणविशेषः । तूलः शाल्प्रल्यादिभवः। विदलं वल्क लम् । 

तथाऽविक्रर्याण । यान्नवल्कयाः,-- 

लाक्तालवणमांसानि पतनोयानि विक्रये । 

पयो दधि च मद्यञ्चष्ौनवणंकराणि च ॥ 

होनवणः शूद्रः। हारोत मनु-वश्िठि-णातातपाः,-- 

त्येष शूद्रो भवति ब्राह्मणः स्षौरविक्रयात् । 

सदयः पसति मांसेन लाक्षया लवणेन च ॥ 

ूतरेषामपख्यानां विक्रयादिह कामतः। 

ब्राह्मणं सप्राण वैश्यभावं नियच्छति ॥ 

मनुः श्रविक्रयाधिकारे 

सव्धान् रसानपोहेत कछतात्र्च तिले; सह । 

अश्मनो लवणद्धेव पशवो ये च मानवा; ॥ 
श 9 



३१४ नित्नाचारपदोपः। 

सव्वेन्तु तान्तवं रक्तं शाणसौमाविकानि च। 

श्रपि चेत् स्युररक्तानि फलमूले तथोषधोः ॥ 

अपः शसं विषं मांसं सोमं गन्धां ख सव्वेशः ! 

तोर चीद्रं दधि छतं तेलं मधुगुड' कुशान् ॥ 

भार्यां पशृन् सव्वौन् दंष्िणख वयांसि च। 

मदं नोलिष्च लाक्ताञ्च सव्धानेकशफांस्था ॥ 

रङ्ग सोषं तथा लोष्धं तेजसानि च सब्वंशः । 

वालान् चश्च तथास्थोनि 'सखायनि च वजंयेत् ॥ 
श्रपोहेत त्यजेत। कतान्नं पक्षात्रम् । रसनिषेधेन सिहेऽपि 

प॒नलवणनिषेघो दोषाधिक्यार्थः । यान्नवरकयः,- 

'फलौषधत्तौमसोममनुष्यापूपवोरुधः ॥ 

तथाग्चग्रशष्काणि केशतक्रविषकितोः ॥ 

शाकार्द्रौषधिपिखयाकपशून् पकीँस्तथेव च । 

वेश्यव्रल्यापि जोवंसतु विक्रोणोत ना जातुचित् ॥ 

न विक्रोणोतत्यनुढत्तौ यमः,-- 

कुसुम्भनारिकैनख् छत्राकं पूतिकं तथा । 

सोमः ञ्लमरातको धमस्तोमं यन्न सव्वैशः ॥ 

शहृलिखिलो,--यानभक्ष(१)जतुलो जर-पाषा ण-कु तपशस्त विष- 

(१) मूले -° वसुस्यङ्खिमि रोचनाः (})॥ | 

(२) सद्रितयान्नवन्क्ये,-फनोपलशौम ०॥ मङ्खम्पुष्पकुतपङेषतक्र ०॥ 

शाका- पमपून् गन्धांस्लथेवच । वैश्य--जोवच्नो विक्रीत कदाचन ॥ श्यः प्रायि 

काधयायः | स्रापद्धग््प्रकरणम ) जो ३५-- 29 । अ नन्दाश्रम 31९४. 



नियाचारप्रदोपः। ११५ 

मानुषचौमक्ष्णाजिनेकशफेभ्यः। ब्राह्मणानुहन्तौ गोतमः,--तस्या- 

परं सौरं सविकारम् । श्रपथ्यानि । पवस हिंसासंयोगे । पुरुष- 

वशाकुमारोषैहतश्च नित्यं त्रोहियवाच। ऋषभेन्वनडहशके । 

परपथ्यं विषादि। वशा बल्या गीौः। कुमारो अवदसास्ना 

गौः । वेहद् गभघातिनौ गौः । विष्णुः,-- सेभलोक्र मधच्छिष्टङ्क- 

ष्क्तित्रपुसो सक्ष्णलो हा दुम्बरविक्रयो महासान्तपनम्। वौधा- 

यनः.- स्षम-तोका-किणख.सुक्लता श्रविक्रेया इत्यधेः क्षेमा 

चमादिसन्धानरेतु वष्तनियीसः। तोका ईषट्विरूट्' वोजम् । 

किण्वं सुरासाधनमव्रम् । सुक्तता दृहिता। तथा, धान्यस्य 

मध्ये तिलतण्डला भअरविक्रेयाः। पेठोनसिः,-जिद्वापूत्तिमपुगावः 

शडःोस् चेत्यविक्रयाणि । बोधायनः, पितृन् बा एष विक्रौ- 

शोत यस्तिलान् विक्रोणौते तण्डलान् विक्रौणोते। मनुः,- 

भोजनाभ्यच्ननादानाद् यदन्यत्कुरुते तिलैः । 

"कमिभूतः स विष्ठायां पिढठभिः सदह मज्नति ॥ 

तधा - 

काममुत्पाद्य क्षष्यां तु खयभेव कछषषोवलः । 

विक्रौणोते तिलान् शुद्धान् ध््माथमचिरख्ितान् । 

एवञ्चात्र शुद्धान् द्रव्यान्तरामिञ्ितान् । अ्रचिरख्ितान् 

मूल्याधिक्याय चिरं न र्तयेदित्यथेः। विक्रयश्चात्र धान्येन 

विनिमयः । 

(१) चद्धितलनो,-समिभूतः शषिष्टायं पिदमिः सह सञ्जति | 

१०माष्यायः सो €१। 



१६ नित्याशारप्रदौपः। 

अशक्तो मेषजस्याधं यञ्नहेतो स्तथैव च । 

यद्यवश्यश्च विक्रयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥ 

धान्यसामान्यन्तु धान्यान्युना देया इत्यधेः । 

विक्रेता दानपुर्वानां प्रोच्यते भ्बू णहा बुधः | 

वक्ता च दानध्ओाणां शपे सोमविक्रयो॥ 

रक्रशुक्रिप्रवालानां मणोनां मल्िकस्य च। 

प्रतिरूपककत्ता च भ्वृणदा प्रोच्यते बुधः ॥ 

दानपुणयानां शपथे वक्ता एतक्िथ्या मम दानपुख' नश्यतो- 

व्येवं रूपेण । भविपुराणे-- 

अनुयोगेनयो दद्याद् ब्राह्मणाय प्रतिग्रहम् । 

स पूव्वं नरकं याति ब्राद्यणस्तदनन्तरम् ॥ 

वेदात्तराणि यावन्ति नियुज्यन्तेऽधकारणात् । 

तावतौभ्णहत्यासतु वेदविक्रस्यवाप्रुयात् । 

गवां विक्रयकारोतु गवि रोमाणि यानित । 

तावदर्षसदस्राणि गवां गो कमिभवेत् ॥ 

चछागलेयः,- 

न बैद विक्रयं कुयाटग्निविक्रयमेव वा। 

प्र्यापनं प्राध्ययनं प्रग्रपून्वः प्रतिग्रहः ॥ 

याजनाध्यापने वादः षड विधो वेदविक्रयः। 

अरग्निविक्रयद्यानाहितासनिलम्) गङ्लिखितौ,-वस्वा- 

प्वादौन्रविक्रोणोयदिव्युक्गा सद्यः पततोव्याह। मुमन्तुः,-- 

देवपिसोमचैत्यापत्यभरत्योदपानानां विक्रयी तप्तक्षच्छरम् । टेव 



सित्याशारप्रदोपः| ३१७ 

प्रतिमा। ऋषिप्रतिमा । श्रन्यत् प्रसिद्म् । भविष्यपुराण, 

गुडनिनलविक्रयं तप्क्ृच्छापनोद्यमाह । हारोतः,--हिष्कहिक्गल- 

सजरसमनःगिलान्ञनक्तौरलवणगरिकमणिमोक्तिक-प्रवालावर्तन- 
शद्शरक्तिवेणुवेणवमृ क्रयविक्रये लथारामलडागोदपानपुष्करिणी- 

पर्यसुक्तत विक्रये विषवणश्ायौ श्रधःशायो चतुधेकालभुक् संवत्- 

सरेण पूतो भवति । हारौतः,-- 

यसु सम्भव्य सम्भारं दुभित्तं समुदौक्नते 

होनाथैमानदाता वै प्रोक्घो दुभिन्नकण्टकः ॥ 

हो नसङ्रमानेख यस्व हरते मलम् । 

स मलः प्रोच्यते पापः प्रजानां मन्तद्ारकः ॥ 

दोनोऽ्घो मानच्च यस्य दव्यस्य तस्य बहुमूल्येन विक्रोणीत 

दत्थ: । होनेनाल्यसारेण । सङ्रेणापद्रव्यमिग्रोकरणेन । मानेन 

तत्तद्रव्यास्यरेतुना । एतेर्यो हरते मनं मलिनद्रव्यं पापडेतुलात् । 

हारीतः, मानोखानसङ्गोणं सङ्रविक्रये। मानं माःपकादि। 

उन्प्रानं तदादिमापनेन विक्रयः। सङ्ोणं द्रव्यान्तरमिखणम् । 

सङ्गरः स्नोत इति क्षत्यया । द्रव्यं कु[सु]खादि) 

अथ विनिमयः 

यद्यपि द्वव्यविनिमय इतिस्पमतैः क्रयोऽपि विनिमय एव 

तथापि लोके साक्तादुपयोगिद्रव्यं ण्हौला द्रव्यादानं विनिमय 

उच्यते। कपहकताम्नसुद्रादिग्रहणपून्भकं द्रव्यादानं विक्रय 



१ मिल्वाचारप्रटोपः। 

ख्यते। दरव्यहारहेविध्येन पदाथेदेषिध्यं श्मतावपि क्रयथ्च परि- 

हसिशेत्येवं भिरहश्रभेदो दृश्यसे तेन येषां पदाधीन्पं विक्रये दोषः 

स विनिमये नास्ि। कपदकसङ्कलनया यदि द्रव्यमेव मुल्य- 

रूपण ग्ट्मते तदा क्रय एव। तदाच क्रयदोषः स्यादेव । 

न च येषामेव द्रव्याणां रसारसेनिमोतव्य श्येवं विनिमयः 

सयते तेषामेव विनिमयदोषाभावो नान्येषां विनिमये दोषः 

स्यादिति वाचं तथा सति परिसंख्यायां तिदोषापत्तः। नव 

विनिमयस्य विक्रयविशेषले दोषप्रसङ्ग प्रतिप्रसवार्थं वचनम् । 

यत्र प्रतिप्रसववचनं नास्ति तत दोष एवेति वायम् । व्यवहार 

द विष्येन क्रयत्वसिदेः। किन्त्प्राप्रविध्यपेक्षया नियम विधेर्लाघ- 

वात् तेषु द्रव्येषु विनिमये द्रव्यविनिमयः। सोमाभावे पूतिका 

प्रतिनिधिनियमवदिति। द्रव्यान्तरे यथेष्टद्रव्यैरेव विनिमयेन 

दोष ष्ति। नन्वेवं 

विनिमयस्तु रसादीनां विक्रयो नेव दुष्यति । 

यन्नार्घदत्तिणानाच् प्रजापतिवचो यथा| 

दूति। ष्ारोतेन विनिमयदूपे विक्रये रसादोनां दोषा- 

भावादिति चेत् मेवं त्र रसादिविनिमये दोषाभावमनृद्य यन्नाध- 

दत्तिणाविक्रये विभागाधं श्रखादेः क्रियमाणे ऋलिजां न दोषं 

इति कथ्यते अ्रन्यधा वाक्यभेदापत्ते; । 

तत्र विनिमयः। वशिष्ठः, रसा रसे; समतो वान्यूनतो 

वा विनिमातव्याः। नत्वेव लवणं रसेः। तिलतण्डलपक्राब्र- 

विदयामनुथाश्च विहिताः परिवन्तेफेन | न्धनत इति खयं न्युन- 



नित्याशारप्रटोपः। ३१३. 

ग्रहेनेत्यथेः । तिलतण्डलानुहत्तावापस्तम्बः,--पिहितदैषां मिथो 

विनिमयोऽब्रेनाब्रस्य। मनुष्याणां मनुष्यैः । रसानां रसेः | गन्धानां 

गन्धैः । विद्यया विद्यानाम् । गौतमः,--विनिमयस्तु रसे रसानां 

पशूनाञ्च। म लवणक्रताब्रयोस्िलानाच् समेनासमेन तु पक्ता 

ब्र[स्य] सम्प्रत्यय | पशूनां पश्भिरित्य्धः। पक्लाव्रस्य सम्प्रत्यय 

रामस्य दानौसु प्रयोगाय पक्घात्रं दल्ला संग्राह्यमित्यथः | लवणस्य 

च रसत्वेन रसेन विनिमये प्राप्ते पर्यदासः । तेन लवणव्यतिरिक्ष- 

रसे रसानि मातव्यानौोत्यथंः । एवच्च तस्य रसव्यति रिकद्रव्याम्तरेण 

विनिमये दोष इति प्रतिभाति । 

इति वाशिच्यप्रकरणम् | 

एवं वाणिज्येन जोवनासम्भवे कुसोदवन्या जोदेत्। रएतख 

च खयं क्तमपि काम्यम् । स्मृत्यन्तरे च । 

वहवो त्तिदोषा ये ऋषिभिः परिकौत्तिताः। 

सर्वेषामपि चैतेषां कुसोदमधिकं विदुः ॥ 

दूति प्रशंसादश्नाचच। 

यत्तु नारदः, 

भरापतृखपि च कष्टा ब्राह्मणो न च व्दैषो | 

हदिस्तयोक्ञा धान्यानां वाच्यं तदुदाद्तम् ॥ 

षटागलेयः,- 

न कुथ्याद् ब्राह्मणो हरिं ब्रह्महत्याविशेषतः । 

ब्रह्मदत्याख्च ठदिञ्च तूलया समतोलयत् ॥ 



९१ जित्याचारप्ररोपः। 

इति वचनात् क्षिवारिज्यादिवेश्यघ्ठत्तिसम्भवै न कत्तव्य 
कुसौदम् 1 प्रशंसावाक्यं क्षिवाणिज्यासम्भवविषयम् । 

मनुः,- 

ब्राह्मणः त्षतियो वापि वदिं नेव प्रयोजयेत् । 

कामन्तु खल् धन्भाधं ददात् पापौयकषेऽल्यकम् ॥ 
धमाथ कषिवारिन्यासम्धवेऽवश्यकत्तव्यधरा्यमित्यधः | 

पापौयसे होनवणीय । अरल्यकं अवश्यकाव्यम् । नतु भोगा्धं- 

मिल्यभिप्रायः। व्यासः,- 

सबन्धे भाग आशोतः साष्टभागः सलग्नके । 

निराधानं हिकशतं स्थासलाभ उदातः ॥ 

सबन्धके ऋणप्रयोगे ्राशोतो भागः। श्रभौतिकार्षापणे 

कार्षापणं मासेन वईते। सलग्नफे यत्र दभनप्रत्ययवामेकतर 

प्रतिभूस्तिष्ठति ततर घनप्रथोगे पण्दयाधिककारषीपणो वरते । 

अशोतितमभागस्याष्टमांशप्रवेशात्। निराधाने बन्धकप्रति- 

भररहिते दिकशतं हिसदहितं शतं गह्ोयात् । शतपणस्य मासे 

पणदयत्वदिरत्यथंः। एतच ब्राह्मणात् । `यान्नवल्कषयः,- 

वणक्रमाच्छछतं दिविश्चतुः पञश्चकमन्यथा | 

श्तपणस्य ब्राह्मणात् पणदयदद्िग्रहणम् । लत्ियात् पण- 

्रयग्रहणम् । वेश्याच्चतुःपणौ 1 शूद्रात् पञ्चपणौ । मासि मासि 

हदिरिव्ययः। तथा-- 

कान्तारगातुद्कं साभुद्राद् विंशकं खतम् । 

कान्तारं वलम दुगेमम् । समुद्रगा; पोतवणिजः। काम्तारीभ्यः 
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णतपणस्य दशपणदि्मासि मासि ग्राह्या। सामुदरेभ्यः पण- 

शतस्य विंशतिपणहरिमासि मासि ग्राद्या। म्ूलनाशथस्य शद्धि- 

तलात् । 

यान्नवरक्यः,- 

सन्ततिसतु पश्ुस्तोणां रसस्याषटगुणापडा । 

वस्तधान्यसुवर्णानां चतुस्तरिदिगुणापदहा ॥ 

पश्स्तौ यदि व्याेरहोयते तदा तस्य सन्ततिवडिः। रसस्य 

वद्धं दत्तस्य मासि मासि दिं चेब्र गह्ाति तदा 

बद कालातिक्रमैऽपि अभोतिभागदिशतादिक्रमेणाटटगुणपयन्तमेव 

्रतोऽधिकत्वेऽपि न ग्राह्यम् । एवं वस्त्र चतुर्गुण्पद्न्तं दिः 

काष्ठा । धान्ये वरिगुणपय्यन्तम् । हिरण्ये दिगुणपग्धन्तम् । 

मनुः,- 

धान्ये शदे लवे वाद्ये नातिक्रामति पञ्चताम् । 

शदः त्तेत्रफलं लवो मेषलोमानि वाष्रोऽ्बलोवदांदिः। 

एतेषु पञ्चता नातिक्रामति पञ्चगुण्पयन्तं ठ दिभवतौत्यथेः। अर 

धान्यस्य तिगुणं पञ्चगुणं वा श्रधमण्योग्यतावशेन दुभिंक्तादि- 

कालवन व्यवखितम् । वश््ठिः,-दिगुणं हिरण्यम् । तिगुणं 

धान्यम् । धान्येनैव रसा व्याख्याताः । पुष्पफलानि चातुला्टत- 

मष्टगुणम् । 

कात्यायनः,-- 

मणिसुक्ताप्रवालानां सुवणंरजतस्य च। 

तिष्ठति हिगुणा डि; फलकीव्याविकस्य च ॥ 

४९१ 



६९१ नित्यारप्रडोपः। 

 वौवं कौटप्रभवं भाविकं कम्बलादि। दषस्तिः,- 

हिरण्ये दिगुणा हि सगुणा वस््रकुप्यके । 

धान्ये चतुर्गुणा प्रोक्ता शदवाहलवेषु च ॥ 

हदस्यतिः,- 

ढणशकाष्े्टकासूजकिण्व चम्बा खिवसणाम् । 

डेतिपुषफलानान्तु दिसु न निवत्तते ॥ 

एतदिगुणाधिकं मासि माद्यनपणे। मासि मासि गरणे 

तु दिगुणाधिकमपि बहुकालेन वदैते। तधा पुरुषाम्तर- 

सश्चारादिनाधिकहडौ न दोषः। सक्नदादहितेति मनुवचनात् । 

यान्नवसकाः,- 

'वहवासक्ततां तचिं सर्वं सव्वासु जातिषु) 

खयमेतदशौतिभागन्युना ततोऽप्यधिका वा धनिकाध- 

मर्णाभ्यां कछतसवन्धक्षे वैते न वा तदा तामेव हशि विदुः| 

अन्यत्र न्युनग्रहणे न दोषः। भधिकस्यामक्लतत्वेऽपि ग्रहे न 

दोषः। भ्रगशोतिभागं हिकश्तंवा ग्टह्लानो न भवत्येव किल्ि- 

घौति वचनात् । 

तधा क्रतहदहिः । काल्यायनः,- 

क्तत्वोदारमदला यो याचितसतु दिशं व्रजेत् । 

ऊं मासतयात् तस्य तद हदिमाष्रयात् । 

(१) छद्ितयान्नवल्कसृतौ न दृष्यत रष ल्लोकाः; | ( 1 वद्८ प्प 

86110, } 
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पथि खषौत्ला यो मूल्यमदल्वेव दिशं व्रजेत् । 

जख मासत्रयात् तस्य तनं ठहिमा्ुयात् ॥ 
निक्षेपं हहिशेषच्च क्रयं विक्रयमेव च । 

याचम्मानो न चेव् दद्याद् वैते पञ्चकं शतम् ॥ 

यो याचितकमादाय तमदत्वा दिशं गतः। 

ऋतुत्रयस्योपरिष्टात् धनं हदधिमवाप्रयात् ॥ 

अधायाद्या ददिः । 

याज्ञवक्कयः,- 

टोयमानं न खद्वाति प्रयुक्षं यः खकं घनम् । 

'"मध्यश्यसथा पितस्यास्य वदते न ततः परम् ॥ 

नारदः,- 

पण्यमूल्यं दतिन्यासो दण्डो यच्ाभिहारिकम् । 

वथादानाहिकपणा वरन्ते नापि वरिता; ॥ 

अभिहारिकं छलेन । आक्षिकं युतोयम् । 

कात्यायनः,- 

धर्म शस्यासवयूतपणमूल्येन स्वेदा । 

तरिशक्तेन च हरिः स्यात् प्रातिभाव्यागतेषु च ॥ 

(१) सहटितयान्तवरकये,- मध्यस्थस्थापितं तत्छात् वर्धंते न ततःपरम् । 
पापदा पप 5८108 व्यवहा राजावः इणादानप्रक्र णम् । 
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सम्बत्तः,- 

न हदः स्तोधने लामे निकषे च तधा सिते । 

सन्दिग्धे प्रातिभाव्ये च यदिन स्यात् खयं क्षतः॥ 

यान्नवल्काः,-- 

गोप्याधिभोगे नो दिः सोपकारेऽथ हापिते । 

अथ गहिंता ददिः । 
मनुः,- 

नातिसंवत्सरीं ठदिं न चादुष्टां पुनररेत् । 

चक्रहदिने च ग्राह्या कारिका कायिका चया॥ 

मासमारभ्य संवत्सरपय्धन्तं घदिनिणय उत्तमेन क्तव्यः । 

्रधिकमध्मणें चेच्छया । संवत्सरादूडमपि हदि दास्यति यदि 

मया ऋणं देवमिति समयो न कत्तव्य इत्यध; । एवच्च भूम्यादौ 

वन्धककरणे समयस्षमाचारो लाभमून्त एव । न चादृष्टां शास्तणा- 

निरूपितामशोतिभागाधिकां सयं क्तामपि न रह्लोयात् । 

यान्नवल्काः,-- 

'ठरेवु दिखतुवृदहिः प्रतिमासं तु कालिका । 

दच्छाक्षता किरिका स्यात् काक्तिकाकायकश्मजा ॥ 

नारदमते-अशोतिभागस्य प्रतिदिनं व्यवख्ां कल्ला दिनै 

(१) सुद्रितयान्नयल्क्ये न दृष्यत एष स्लोकः 20६५1107 ्ाप ०८1८०, 
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दिने ग्रहणं काथिकेत्यक्घम् । एमेन मासहदिरपि पोडया प्रति- 

मासमवश्यं न ग्राद्या । किन्त्धश्मखाच्छन्देनेत्युक्ते भवति । 

मनुः,- 

धर्मण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च । 

धरण सत्यवलेन व्यवहारेण साच्यायुपन्यासेन । दलेन 

उत्लवादिव्याजेन । ब्रलङ्करणादिग्रहणात् । श्राचरितेन अ्रभो- 

जननिगडवबन्धनादिना । 

याज्ञवल्कयः, 

हीनजातिं परित्तौणमणाधं क कारयेत्| 

ब्राह्मणस्त॒ परिक्तौ णः शनैदाप्यो यथोदयम् ॥ 

श्र धिकं विक्नानेशखरनिबन्धादावमुसन्धयम् । 

दति कुसोदहत्तिप्रकरणम् । 

कुसौददन्यसम्भषे पाणुपास्यम् । मूल्यं खुत्वा गोमहिषौ- 

जातिरन्तणम् । गोषु विशषः। शङ्लिखितौ--गां रक्षेत् । तासु 

पौतास पिवेत् । तिष्ठन्तोषूपविशेत् । न सखयमुलयापयेत्। शने- 

रादरणाखया एृष्ठतोऽभिदन्यात् । नातीर्ये न विषमे नाल्यो दक 

श्रवतारयेत् । बालदरोगात्त्रान्तमुपासौत शक्तितः । प्रतिकारं 

कुर्यात् । गवामेषधर्म्मोऽन्यधाभिप्नवः । ब्रह्मपुराे,- 

उन्मार्गंगां तजयेत् तां चौरदच्तोद्विल्वजैः । 

इ य्रोमातभीं पाहि वस्सायेति द्रुवन् वचः । 
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गोब्राह्मणार्थे संग्रामे नितः शङ्करं पदम् । 

गोपकषे्रो याति किं पुनर्ब्रद्मणादयः॥ 

इति पाश्पाल्यम् । 

अथाल्यन्तापदृत्तयः। 

तत न हत्तिसङ्रं कुय्यीदिति वत्तिसष्ुरनिषेधातिक्रमेणापि 

वत्तेनम्। न च कछष्यादिपरहत्तिपरस्य प्रतिग्रडालाभे योगा- 

नौचित्याद् हत्तिसङ्करनिषेषः सदुत्िकाले न्याय प्रासकुहत्ति- 

निषेघानुवाद इति वाचम् । श्रतोऽन्यतमया द्या वत्तयनित्य- 

जुवादायोगात्। किन्तु विपत्तौ नियमान्तरवदयमपि नियम- 

सत्याज्य एव । तथाच मौतमः,- सन्यधा वत्तिरशक्तौ । सव्वधा 

प्रतिषिदद्ठत्तिषद्रादिभिरिति लक््मोधरः। यन््छहलिखितौ,- 

नान्तरितां नाविगिष्टां नाधिकं नासमां नदहोनां न कुस्सितां 

नानथधकर्रौ ठत्तिं लिप्सेत् । भ्रम्तरिता व्यवदहिता। यथा च्षति- 

यस्य शुद्रहन्तिः । विश्ुदासन्भवेऽबिश्डा प्रतिग्रहरूपा । भ्रधिका 

तूतकष्टव शंसम्बन्धिनो । असमा भ्रवश्यभत्यभरणासम्बन्धा । होना 

वणसम्बन्धिनो । कुत्सिता गर्हिता चौयवस्निता। श्रनर्धकशै 

हिता । हारोतः,-भ्रपरे शखहत्तिधिकिस्ितम् । उपपति. 

हषवेश्योपजौवनम् । वणिक् किरटकवादषिको । अ्रद्रता कितव- 

वत्तिः । विवादपरेष्यहत्तिस्ताकिकठत्तिः। राजपौरुषादिभिर्सजोवनं 

वकषत्तिः परखापदरणं स्तेयतत्तिः । बधवन्धोपजोवनप्रतय- 
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खेताः किखिषहत्तयो भवन्ति । किखिषहन्तयो निरयानुशिष्टाः 

पापयोनिषु जायन्ते। हषवेश्योपजौोवनं गोषु ठषदानेन मूल्य 

ग्रहणम् । वणिक् पश्योपजोवनम्। किरटो इतादिविक्रयौ । 

निषिचहद्मपजोवौ वादैषौ । एतच्छदतहत्तिः । कलदेन जवनं 

विवादहसिः । सेवया प्रेयठत्तिः । दईेतुवादजोवनं ताकिंकहल्िः | 

राजभयदशेनेन उत्को चग्रहणं राजपीर्षयम् । देवलः,- 

चिकित्सां ज्योतिषं रूपं शकटं तिलपातनम् । 

सुरातुलाश्च माजोषेत् पुताचाय्धत्वभमेव च ॥ 

रूपं श्रजनाथं शरौरशोभाकरणम् । शकटं वाहनान्भूल्य- 

दानेन । सुरा विक्रयेण । परस्य द्रव्यस्य क्रयादिकालोत्तलनया 

जोवनं तुला। पुज्राचाय्यत्वम् भध्याप्य पुत्रान् धनग्रहणम्। 

मनुः,- 

नेरहेताधं प्रसङ्गेन न विरुचेन कमणा । 

न कल्ममानेष्वयषु नान्त्यामपि यतस्ततः ॥ 

प्रसङ्गेन मौोतवाय्यादिना । यतस्ततोऽभिशप्तपतितादेः । भ्रति- 

कष्टायामग्यापदि एतान् न ङुर््यादित्यथः। भरतिकष्टापदुभिक्तादौ 

सखामान्यानुज्नातं सञ्वभेव कत्तव्यम् । किन्तु विशेषेण यस्यानुन्ना 

तद्भवे पूर्व्वोज्लाः कुन्तयः । 
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रे नित्याचारप्रदीपः। 

अथ विशेषविहिताः। 
अत मनुः,- 

विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गौरण्यं विपणिः क्षिः । 

"छतिर्भेच्यं कुसोदश्च दश जोवनहेतवः ॥ 

विद्या गारुडादिविद्या । शिष्यं चितादिकग । ॐतिवेतनम् | 

कर्मकरणार्थम्। रेवा प्रसिदा। तिर्धैवयेम् । गहितक्षधि- 

वाणिज्यकुसोदानामवत निशः | वहस्मतिः,- 

सेवा गोथकटारामयाच् जाहत्िवणिक् क्षिः । 

अनुप पव्वेतो राजा विपत्तौ जोवनानि तु ॥ 

अनपं जलप्रायो देणः। शालृकाद्यादरपैन । राजा सव्वै- 

प्रकारद्च्यसम्भवे अरशास््रहच्यराजन्यप्र सूलोऽपि प्रतिग्ररेण जो वन- 

हेतुः| छछागलेयः,- 

शकटं शाकटो गावो जालमस्यन्दनं वनम् । 

अनूपं पञ्वेतो राजा विपत्तौ दप हत्तयः ॥ 

शाकटो शकटिकः। एतहयं धान्यादिबहनमूखभावेन । 

जालं मल्छादिररणन । अस्यन्दनम् एक तरावसखानम् । व्ययाधिक- 

विरहात् । ऋणादिलाभाच्च जोवनं फलमूनाहरणन । यत्त॒ 

हारौतस्मृतौ शकटनिन्दनं तत् सुस्यविषयम् । यथाह युक्तभार- 

मयोगक्तेमपञ्चशून(१,मनो मन्यते, दथशूनं (?) रात्रो । शतशूनं (?) 

वषमु। तस्मात्र रातौ चरेव्र वर्षासु) मासेन किलानोघत्तिः 

पतति । धश्मविद्योऽग्निदेवातिधिग्टहयन्नोपकरणेनानेनोभवतो 

(१) भनु 103 गिरिर्भेच्छयं °| 
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त्याइः । शतश्रून(मित्ययन्वम् । भासे ब्रोद्ादिसमृहः । भ्रयोग्य- 

शाकटिकाधिषितल्वेनायोगक्तेममनः शकटं रात्रौ दशशूनम् (?) । 

भ्रन्यादयुपकरणसमिदाहरणादनेनो निष्यापो भवतीत्यथंः । 

मौतमः,- सव्वघातुद्ठन्तिरणक्तावशूद्रेण तदप्येके प्राणसंशये । 

तद णसङ्रोऽभच्यनियमसतु प्राणसंशये ब्राह्मणोऽपि शस््रमाददटोत । 

अशक्तो सव्यैघ्ठ्यसम्भवे अअरशुद्रेण सेवादि। शूद्रठत्तिव्यतिरेकेण 

सव्येथा ठस्िसङ्रादिनापि छत्तिः । शौद्रमपि प्राणसष्करे तदणे- 

सङ्रः । शद्रवणसदहासनादिनियमरत्तिरित्यधेः । अङ्किराः,- 

व्याधितस्य कदय्यंस्य कुटुम्बात् प्रच्यावितस्य । 

श्रथानङ्प्रचालस्य भिक्षाचया विधौयते ॥ 

मनुः,-- 

तथेव सप्तमे भक्षं भज्ञानि षडनश्नता । 

अश्वस्तनविधानेन इत्तव्यं रीनकश्मणः ॥ 

खलात् चेतरादगाराद् वा यतो वाऽप्युपलभ्यते । 

ख्या तव्यन्तु तदा तस्मे एच्छते यदि एष्छति ॥ 

स्वामिनि च्छति वक्तव्यमुपवासत्रयं कतमलामे न तेन नोयत 

ति ददं चाब्राह्मणात्। भ्रव्राह्मणादरेदिति यान्नवस्कयात्। 

ब्राह्मणयोरपि निल्यकसहीनयोहत्तव्यम्। 

दस्युनिष्करिययोख खरमजोवन् इत्तुमहति । 

दूति मनुवचनात् | 

अधिकारो तु यो यस्य सदस्यस्तस्य कोत्तितः । 

तस्यापि योत्तमेनेतदकाय्यं कच्मगहितम् ॥ (१) 
४२ 
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दति हारोतवचनं खखविषयम् । श्रधिकारः परद्रव्यरत्त- 

णाय व्ययादि करणेनो पजोवनम् । 

यान्नवल्कयः,-- 

अ्रपद्तः सम्प्रगद्यन् भुच््ानोऽपि यतस्ततः । 

न लिप्यतेनसा विप्रो ज्वलनाकंसमो हि सः॥ 

श्रत येषां निषिद्धानां कथञ्िदनुन्नातेऽप्यत्यन्तकष्टापदि दोषा- 

भावः। येषां विशेषानुज्ना नास्ति किन्तु सामान्यानुन्ना तत्र 

कियान् दोषः। 

तदुक्तं भटेः- 

एकं विनाप्यनुन्ञानात् क्रियते न्यायसम्भवात् । 

क्रियतेऽनुन्नया चान्यद् विशेषश्च तयो महान् ॥ 

सामान्येनाभ्यनुन्नानाद् विशेषो हि विशिष्यते । 

विश्षोऽव्यन्तनिर्दोषिस्तो क दोषेतरा क्रिया ॥ 

तथा,-- 

ततरत्यपापशेषाणमन्ते भोचं विधौयते । 

कश्मणा येन केनेह सटुना दारुणेन वा ॥ 

उद्रेहोनमावानं समर्थ घर्ममाचरेत् । 

धन्धख् प्रथमं तावत्रायित्तामको भवेत् ॥ 

ततस्तेन विश्णद्टस्य फला्थोऽन्यो भविष्यति । 

इति नित्या चारप्रदौपे ठतीयभागक्लत्ये ठसिनिणयप्रकरणम् । 
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अथ ठतोयभागे देवतायतनगुरुधाभ्िकन्राह्मण- 

रहगमनम् । योगक्धेमाथमीभ्वर- 
सत्रिधिगमनञ्च । 

्रलब्धलाभो योगः । ल्परिपालनं स्ेमः। मनुः,- 

देवतान्यधिगच्छेच धारिकां दिजोत्तमान् । 

ईश्वरं चेव रक्तां गुरुणेव च पव्यैसु॥ 

अभिवादयेत ददां्च दवया्तेवासनं खकम् । 

कताक्नलिरुपासोत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात् ॥ 

तथा- 

ऊद्ं प्राणा द्यत्क्रामन्ति युन: स्थविर भ्रायति । 

प्रल्युल्ानाभिवादाभ्या पुनस्तान् प्रतिपद्यते ॥ 

अभिवादनशोलस्य नित्यं छडोपसेविनः । 

चत्वारस्तस्य वन्ते ्रायुः प्रज्ञा यभो बलम् ॥ 

बदस्प तिः- 

सांख्यं सामोधिकः कुादुपियादोग्वरं सदा । 

दूटं देवायतनादिगमनं मनुना स्नातकत्रतमध्ये गणितम् । 

ततोऽन्यतमया च्या वत्तयन् खातक दिनः । 

सखर्गायुथयश्स्यानि व्रताणोमानि धारयेत् ॥ 

इत्युपक्रम्य वेदोदितं खक कश नित्यं कुय्ादित्यादिना 

सातकधर्माण्यक्घा अन्ते च पुच सन्मे समासज्य ब्रह्म्याननिष्ठो 

भवेदित्यक्षा- 
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एषोदिता रद्खस्य हत्तिधिप्रस्य शाश्वतो । 

खरातकव्रतकल्यश्च सव्वठच्चिकरः शुभः ॥ 

इत्युपसहृत्य -- 

एतेन विप्रो दत्तेन वत्तेयन् ैदशास््रवित् । 

व्यपेतकल्मषो नियं ब्रह्मलोके मडहोयते ॥ 

दूति फलमुक्ताम् । तज्रोपक्रमोपसंहारेण सर्व्वेषां फलोदेशेन 

विधानप्रतोतैः। नैहेतार्थान् प्रसङ्गेन इत्यादोनामपि निषेध- 

रूपाणां पर्ुदासरुूपेग प्रसङ्गपदवाच्यगौतवादययकरणक धनाथ वेष्टा - 

प्रसष्कं तदभावसङ्कल्यः काय्यं इत्येवं व्रतविधानरूपेण गम्यते । 

यद्यपि पय्यंदासत्वेन नोपलक्षणादोषस्तथापि ब्रतानोमानि धार- 

येदिति प्रथमं व्रतस्य विषैयत्वप्रतोतेः। तस्य खरूपन्नयेव उत्तर- 

वाक्यानि लन्तरावाव्येभ्यो द्यन्ते! यथीचे ऋचा क्रियत 

त्यादौ प्रथमं त्रयोकेदा श्रजायन्त शत्येवं वेदानां विधिसम्बन्ध- 

प्रतीत्या पश्चात् प्रतत्य ऋगादि पदं लक्षणाठन्तं कल्यते । विधि- 

माचम्तु वाक्याद् ख्यते । तथेह व्रतसविधैयत्निषेषवाक्याना- 

मपि ब्रतविधिरूपत्वम् । 

ननु चेवं ब्राह्मणताडनादौ- 

शोणितं यावतः पांशून् संग्टह्लाति दिजग्मनः। 

तावन्त्यष्दसद्दख्राणि तत्कत्त नरफ वसेत् ॥ 

तधा- 

यो रान्नः प्रतिख्ह्वाति लुब्स्योच्छछास््रवत्तिनः । 

स पथायेण यातोमान् नरकानेकविंशतिः। 
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इत्यादिरूपेण निषेधापे्तितनरकादि फलव णंनम सङ्गतम् । 

निहत्तिसद्ल्यरूपत्रतस्य फला्थाभिधेयत्वेन निषिधाभावे तदतिक्रमे 

नरकपाताभावात्। तथाच संख्याधिकरणे,- यो ब्राह्मणायावगुरेत् 

तं शतेन घातयेत् । यः शोणितं कुयात् यावतः पांशून् खद्वोयात् 

तावतः परिसंवस्षरान् स्गौन् लोकान् न प्रजानोयात् तस्मराब्र 

ब्राह्मणायावगुरे्र गओोणितं कुग्यीत् इत्युदाद्रत्य निषेधरूपत्वेन 

निवत्त नापे्ितानिष्टफलत्वेन नरक साधनत्वं ब्राद्मणावगोरणादि- 

रुपनिषिदकग्धणो यदुक्तं तदविरु्धयते। यश्च प्रजापतिव्रते नेत्त- 

तोदयन्तमादित्यमित्यादयदाद्रत्य सखरूपेणानोक्षणसङ्ल्पे विधेय 

ठक्तः तत्र विपये नरकपाताखवणाटेव ता हैनसा युको 

भवलोति फलख्वणाटेव तथोक्तम् । एवमिहापि यव निषेध 

भनिष्टफलखवणं नासि तव्रासलु नानोपक्रमोपसंहारयोव्रेतरूप- 

प्रतोतैः । 

खातकव्रतकल्पख सह विकरः परः| 

अनेन विप्रो ठत्तेन वन्तयन् वेद भास्वत् ॥ 

व्यपैतकल्प्रषो नित्यं ब्रह्मलोके मदोयते। 

इति फलश्वणाच्च पय्यदासखूपेण नि्ठत्तिसङ्स्परूपस्य 

व्रतस्य विधानम् । नरकपातावनिष्टपातखवणस्यले कथं पथ्युटास 

इति चेत् उश्यते यथाग्निषटोतदरशपौणंमासपशसोमादेः खुतौ तत् 

तत् फलावनिहितस्य यजनारेख धनप्राभिरूपेषटफलाथेस्य याव- 

ललोवमग्निषोत्रं ज्या दित्यादिविधानात् पृथगव फलाधितवं 

याजनादौ तु नियमस्येव खातकत्रतत्वम् । किम्बहुना भेहनादौ 
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देशकालदिद्यखादिनियमस्यापि स्रातकत्रतत्वम् । एवं निषेधते- 

नान्यत नरकपातादिफललत्वेऽपि ब्राद्मणावगोरणराजप्रतिग्रहा- 

दौनां संयोगान्तरे चेह ॒स्रातकाव्रतरूपत्वमपि। यथा सत्यवदन- 

स्याटरतवदननिषेधसङ्ल्पस्यापि स्रातकव्रतत्म् । दशपौण्मासा- 

दिप्रकरणपाताच् ्रसत्यवदनप्रतिषेधस्य धम्माङ्गलम् । तदुक्त विधवां 

संयोगान्तरादिति। भ्रवरतवदने दोषख्रवणाच्च पृधगदरतवदनस्य 

निषिदतवं विधिसंयोगभेदादेव तव प्रायशित्तमेदवत्। इहापि 

ब्राह्मणावगोरणाभावसङ्ःल्पातिक्रमेण नरकपातफलनिषेधातिक्रम 

प्राय्ित्तम् । गुरः स्रातकत्रतलोपप्राय्िन्तो च लघुदरव्यकम् 

स्रातकत्रतलोपे च प्राय्चित्तमभोजनम् । 

दूति विधानात् । भरतएव 

यत्क्र कुव्वतऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तरासनः । 

तव्रयनरेन कुर्व्वीत विपरौतं विवजयेत् ॥ 

दूत्यन्तमनुव चने श्रामतुष्टेः पुनवचनं स्नातकब्रतत्न्नापना्थ- 

मिति लक््लोधरः । भत्र ख्ञातकनव्रतलोपै प्रायचित्ता्नानादवा 

वश्यकत्तव्यतालाभात् श्रवश्यकन्तव्यस्य काम्यफलाथेते विरोधात् 

सखभायु्येणो ब्रह्मलोकादौनामथेवादोपस्ितत्वे यपि न फललवं 

किन्तु सुतिमातोपयुक्तं निव्यकश्चान्तरवत् पापक्य एव फलं 

सत्त्र हिपदेनाकपापक्षयस्य विवत्तितत्लादपेतकल्मष इति च 

व्यक्तमभिघधानात् । तत्तद्विधिभेदाच्च प्रत्य कमेव व्रतत्वम् । त्रता- 

नोति बहुवचनाच्च न राजसूयवदेकप्रयोगल्वम् । श्रतएव क्रमादरः। 

यथाकालमेव विध्यन्तरानुखारादनृष्ठेयः । 
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श्रधवा येषां वलवता प्रमाणेन निषेधरूपत्वं गम्यते ज्रातक- 

व्रतकार्डान्तःपातिलऽपि तासां एथरीव निषेष्यत्वं यथा दशपौणं- 

मासप्रकरणपटितानामपि पूपानुमन्तणादोनासुत्कष इति । 

श्रतएव-- 

वारिदः कषिमाप्रोति मुखमक्तयमनब्रदः 

इत्यादेः पथक् फलाथं विहितस्य टानस्य स्नातकत्रतत्वम् । 

तथासति सववेदा दानानां प्र्यहमकरणे दोषापत्तेः किन्तु 

धनत्वेन किञ्चिदेव दानं ल्लातकधश्चः। एकस्मिन्नेव दत्ते ल्ञातक- 

त्रतमनुष्ठितं भवति । तत्र मानसकाथिकदशेद्दरियदह्ारकप्रहन्तोनां 

तदुहारकदाटशविधप्रसङ्गनितत्तानां मेदा मानससङ्कल्यरूपं 

व्रतं हादशविधं भवति । तत्र मानसं यज्ञदानपृत्तंतपोध्यानमेदात् 

पञ्चविधम् । निवासभोगस््रानसङरवजनभेरेन चतुचिधम् । 

कायिकं प्रतिग्रहगुरुशखुषादिपाणिजिं गमनागसनादिचष्टादिकं 

पादिकं मेहनसम्बन्धि पायुजं मूबोतसगेत्रह्मचय्यादिसम्बदमौप- 

स्कं घ्राणमात्रेयात् घ्राणं भद्याभच्यं पेयापेयं रासनिकं श्रवलोक- 

नोयावलोकनं चाक्तुषं स्पृश्यस्पथस्त्वाचिकः खव्यखवणं ओरौ तिक- 

सिति | तथाच- 

एकादणेन्दरिवैः पापं यत्कतं वेष्यमानवैः । 

दति पद्मपुराणे । गोतायाम्- 

कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियैरपि। 

ये जनाः कम कुव्वैन्ति सदुः त्यक्ताकश्इये ॥ 

ममुः-- तच्च मानसे यन्नादि। 



३६ नित्याचारप्रहोपः। 

व्यासः,- 

प्रधामं वेदिकं कर्म गुणभरुतमयेतरत् । 

गुणनिष्ठोऽतिप्रमाणं बाधयन् यात्यधोगतिम् ॥ 

गुणनिष्ठः सत्याचारनिष्ठः । अतिप्रमाणं वेदः । मनुः,- 

अगनिहोत्रश्च जुहयादाद्यन्तदय॒निशोः सदा । 

देन चाष्ैमासान्ते पौण मासेन चेव हि ॥ 

सस्यान्ते नवसस्येष्या तथल्वन्ते दिजोऽध्वरेः । 

पशना शछयनस्यादौ समान्ते सौभिकेमखेः ॥ 

ऋतवन्तेऽध्वरेषातुर्मासेः । 

यान्नवर्कयः-- 

कम्षव्याऽग्रयेष्टिख चातुमस्यानि चेव हि। 

एषामसम्भवे कुय्यादिषटिं वैश्वानरीं दिजः ॥ 

चेवापिकाधिकान्रो यः स हि सोमं पिषेद् दिजः । 

प्राक् सौमिक; क्रियाः काथा यस्यात्र वाषिकं भवेत् । 
वेशखानरीं प्रकत्य मनुः,-- 

करपतानां पशसोमानां निण्क्षत्यथमसम्भवे । 

वशिष्ठः,--्रवश्यं ब्राह्मणोऽग्नौनादपीत दशेपौरंमासाग्रय- 

िष्टिचातुमीस्यपश्मोमेख यजत् । नेयमिकं तादृषं संसुतश्च 

नित्यभेकं नित्यं ऋ णसंसुतं जायमानो वे ब्राह्मण इति सोमा- 

करणे ऋणसतुतिः । देवलः,-- इतः श्रहुतः प्रातः शूलगवः वलि- 

हरणं प्रत्यवरोहणमष्टकाहोमसेति प्राक् संसाः सप्त भन्न्याधैय- 

मगनिदहोत॑ दशपौणमासावाग्रयणमयनयन्नचातु्मासानि सौत्रा- 



नमित्धाचारप्रहोपः। ९१७ 

मणिरिमा हवियन्नसंस्थाः सप्त अ्रग्निष्टोमोऽत्यमिनिष्टोम उकथः 

षौडशौ वाजपेयोऽतिरातो भ्राप्तोर्याम इति इमाः सोमसंस्थाः 

सप्त। एकविंश्तिविधो यन्नाष्वरो वेदोक्ता वाजिभमैधराजसूय- 

पौण्डरोकगोसवादयो महायन्नाः। एतावदिति कालसुदिष्य 

यन्नानुष्टानं सत्रम् । पक्रापक्षात्रेन पञ्चयन्नप्रहत्तिरंतम् । देवेभ्यो 

षोमः स्मात्तेऽग्नो प्रतो ब्राह्मणाय पक्ताब्रदानमदतो बलिहरणं 

शूलगवः स्मात्ते एव । पुंगवः पशयागः। बलिहरणं सर्प॑बलि- 
हरणम् । प्रत्यवरोहणं मार्गजोषप्रत्यवरोदणमित्यायुक्तम् । एता- 
वदिति इादशरात्रादिसदखदिनपयन्तं कालमपेच्य विदितं सत- 

मित्यथेः । एवं प्रकारेण यन्नस्य ठत्तिः पञ्चपदा पञ्चप्रकारा प्राक्- 

संस्था इवियंन्नसंस्थाः सोमसंस्था महायन्नाः सौतामणौो चेति। 

हारोतेन यन्नप्रकारान्तरेण यन्नमसा दशदोमः र्टकानुष्टानं 

पक्तादिकरणं श्रमावास्यादिग्राङं अवणाक्य शआ्राग्रयणक्रिया 

्राष्वयुजोकन्ध । श्रधेमान्यजस््राणि भवन्तोत्युपक्रम्य बोधायनेन 

प्रतिवसन्तसोमपर्ययन्तं दशिता: । तथा जावालेनाभ्निहो तदशे- 

पौणमासा ग्रयणचातुर्मास्यपश्वन्धसो मानुक्ञा इष्या युक्तो न संशय 

ष्त्युलम् । विष्णुः+ 

मास््ययन्नस्य लोको वे नायन्नो विन्दते सुखम् । 

श्रनिषटयन्नोऽपूतासा त्रस्यते चलपणवत् ॥ 

यजमानस्य ये निन्दां प्रवदन्त्यवुधा जनाः । 

यज्नाषोद्न्तु ते तस्य पएापं गहन््यचेतसः ॥ 

यन्नाषोढृ पापं यन्नवेराग्यरूपम् | तथा प्रायित्तविषये 

४२ 



$ नित्याचारप्रहोीपः। 

गौतमः,-पनस्तोमेनेष्टा चरति मत्यं तरति पामानं तरति 

त्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजन्तेऽगिनिष्टुताऽभिशस्यमानं याजयेदिति 

च । वशिष्ठः,- 

वश्वानर व्रतपतिं पवित्रेष्टिं तेव च । 

रुद्राहन्तौ प्रयुख्ानः पुनाति दश पूरुषम् ॥ 

मनुः, 

पुणयान्यश्वानि कुर्व्वीत खष्टधामो जितैन्द्रियः । 

न तल्यदसिरयन्नेयेजतेह कदाचन ॥ 

प्राजापत्यमदत्वाखवमग्न्याघेयस्य दकत्तिणाम् । 

तच्राहिताग्निभेवति ब्राह्मणो विभव खति ॥ 

तथा- 

रथं इरेदथाध्वर्ब्रह्माधाने च वाजिनम् । 

द्रति । भ्रताग्याधाने-- 

श्रश्वस्य ब्रह्मणे दानं केषाचिच्छाखिनामिति, 

व्याख्यातेनान्यशखिनामशस्य विभाज्य नयनभेवच । 

हारोतः,- श्रसदव्यप्रणोतो यन्नः स्रवति भ्रनलिक् प्रणतो व्यथते 

श्रवियप्रणोतो नावकः सङ्ोणप्रणौतोऽसिहार्थोऽक्तत्स्रोऽते- 

जस्कः विधिविषहोनो यातयाम: अ्रघ्रवः सोपधोऽल्यफलोऽन्रद 

उपदस्यत्यदक्विणोऽनरतः एतै यज्ञस्योपसगाः । येरुपरषटा यनज्ञो- 

ऽनावुकौ भवति श्रसदुद्रव्यं श्रसदृष्ठच्यजितं द्रव्यं तदूद्रव्यक्ततः 

सखवति न फलतिश्रनलिजः यन्नानुष्टानन्नानरहित - ऋतिक कतः 
अविद्ययजमानप्रणोतो नावकः। नास्ति भ्रवको रच्तको यख्य । 



नित्ाचारप्रटोपः। ११९. 

सष्ीणः पापक्लत् तप्रणोतो निष्फलः। श्रक्ततस्नोऽङ्हौन 
अतेजस्कः फलातिशयासमथेः । विधिदहोनः इतिकत्तव्यतादोनः । 

अप्रवः ्रल्पकालफलदः । सोपधः दृष्टकोच्ययेमनुष्ठितः । श्रब्रदः 

्तेतात्रं दौयते स उपदस्यति क्षोणो भवति । अदक्तिणः भदत 

मिष्या भवति। मनुः,- 

ये शूद्रादधिगम्याथम गििहोत्रसुपासते । 

ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मवादिषु गरिता ॥ 

छागलेयः,- 

ये शूद्रादधिगम्याधेमग्निहोचमुपासते। 

दाता तत्फलमप्रोति कत्ता च नरके वसेत् ॥ 

ददं च यन्ञानुष्ठानार्थमेव शूद्रात् प्रानात् पूरग्रहणे। 

न यन्नाधं घनं शूद्राद् विप्रो भिक्तेत-- 

दति भिक्षानिषेधात् । अयाचितस्य तु देवपित्रधे अन्यदिव्यप्रत्या- 

ख्येयतवोक्ञेः। एवं प्रतिग्रहादिरूपैण दद्धं शद्राधं शूद्राद् ग्रहणे 

ततो यश्नकरणेऽपि नायं दोष इति भाव्यम् । श्रतएव- 

यन्नाधं लब्धमदददुभाषः काकोऽपि वा भवेत् । 

दति यज्ञाधेमेव षहोतस्य घनस्यातुपयोगे दोषः । हारौतः,- 

योन्वय इत्युक्ता यजति महान्तं वाक्रान्तं संवोच्य सखल्पेन कतेच्ा 

न सर्वमुपयुनक्ति तत्र तरेधातवीया प्रायश्चित्तिः । तथा उस्मृञ्चामिनं 

प्रवसन् प्रवद्छन् वा वेश्वानया यजेत । अयाज्यं याजयिष्यन् 

शप्रतिय्ाद्यस्य प्रतिग्रदोष्यन् वैश्वानया यज्ञैत । तथा ब्रभिशस्तो- 

ऽभिद्रोह भम्नावारुणा यजेत । भभिद्रोहो गुरुमितराद्यपकारो 



१४० नित्याखारप्रदोपः। 

भार्ययन्नस्य तु टेवाद् दलिणाथद्रव्यासन्भवे दसतिणाद्रव्यं यथा- 

निव्वाषम् । तत प्रकारमाइ । 

मनुः,- 

यज्ञश्चेत् प्रतिर; स्यादे कांशेनेव यज्वनः । 

ब्राह्मणस्य विशेषेण धामिके सति राजनि ॥ 

यो वा वेश्यो बहुपश्र्होनक्रतुरसोमपः। 

कुटम्बात् तस्य तद् द्रव्यमादरेद् यन्न सिये ॥ 

अ्राहरेत् तोणिवादवा कामं शूद्रस्य वेश्मनः। 

नहह शूद्रस्य यन्नषु कथिदस्ति परिग्रहः ॥ 

योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वाच सहस्रगुः । 

तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाइरेद विचारयन् ॥ 

आदाननित्याच्चादातुरादरेदप्रयच्छतः। 

तथा यशोऽस्य प्रथते धशश्चेव विवईते। 

प्रतिर्दः विलम्बितः । श्राद्रेत् तेन दौयमानमपि तदङ्गभूतं 

द्रव्यं तस्माद् चृहोयात्। वेश्यादलामे शूद्रादपि बलादाहरेत। 

तदौयधनस्य सव्यैया यन्नानुपयुक्तत्वनोक्तविधिना यक्नाधं इरगे- 

ऽप्यदोष इत्यधेः । शृद्रादलाभेऽन्योपि यः शतगुः सन्राहिताग्निः 

सस्रुवां नासोमपस्तयोगहाहत्तव्यम् । तयोरप्यलामे यः 

प्र्हमजनेन धनं सद्िनोति न कि्चिद्ानादिना व्ययं करोति 

तदगहादिकं साङ्गं कुर्यात् । धाश्धिके सति राजनोति सव्ये 

सम्बद्धयते । श्रधार्िको राजा कदटाचिदेवग्बिधं शास््मन्नात्वा 

कदाचिद् दण्डयेत्रिवारयेहा। गौतमः,- द्रव्यादानं विवाद 



नित्य।चारप्रदोषः। ४१ 

सिद्धं धर्मान्ते प्रसङ्गे च । विवाहकालातिक्रमशद्धया धरमान्त- 

स्यानिष्टोादेर्लोपप्रसङ्ग द्रष्यादानम् । शूद्रा दिभ्यो वलेन द्रव्य 

मादेयमिल्यवं; । भक्किराः,-- 

खलक्षेत्रगतं धान्धं वापोकूपगतं पयः । 

श्रभोज्याटपि तदृग्राद्यं यच्च गोष्टगतं पयः ॥ 

विहिताब्रेषु यज्नषु इविष्याग्रयणेषु च । 

इष्टिं तत्र मती (?) कुयात् सुटतं न तु लोपयेत् ॥ 

भभोज्यशू द्रा देयं न विच्छेद द्या प्रतिग्रहः कत्तव्य शत्यर्धः | 

एवं च यज्ञानुष्ठानं छषियन् त्यादिना मनृक्तम् । तथा इृद्दिय- 

व्तिरोधरूपेण वाचि प्राणोमेन श्रानेन वा प्वयन्नानुष्ठानं 

एतानेव महायन्नानित्यादिना मनुक्गं कन्तव्यम् । 

दति यज्नरूपस्रातकप्रकरणम् । 

अथ दानम् । 

मनुः,- 

शक्तितो यतमानेभ्यो दातव्यं ्टहमेधिना । 

संविभागख भूतेभ्यः कत्तव्योऽनुपरोधतः ॥ 

तथा-दानध्ं निषिषेत नित्यमेषटिकपौ णिकम् । 

ति दानं स्ातकतव्रतम् । 

तथा-- वारिदस्तुभिमाप्रोति सुखमक्षयमवब्रदः । 

तिलप्रदः प्रजामिष्टां दौपद शत्तुरुत्तमम् ॥ 



१४९ नित्वाबारप्रहोषः। 

भूमिदो भूमिमाप्नोति दौघमायुरदिरण्यदः। 

ग्टहदोऽग्राणि वेश्मानि र्ूपदो रूपसुन्तमम् ॥ 

वसोदश्नन्द्रसालोक्यमण्िसालोक्यम्वदः। 

अनडद्ः धियं पृष्टां गोदो व्रन्नस्य पिष्टपम् ॥ 

यानशय्याप्रदो भार्य्यामेश्वय्यमभयप्रदः । 

धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्म शाखतम् ॥ 

सवेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 

याच्रवल्कयः,-- 

हेमभृङ्ो शपे रोप्यैः सुभोला वस्त्रस॑युता । 

सकास्यदोदा दातव्या क्षोरिणो गौः सदक्षिणाः ॥ 

दशसौवणिके शृङ्गे खराः पञ्चपलानि तु । 

इति स्मत्यन्तरोक्गं ग्रां साकाङ्कतरात् । 

स्मृतिशास्त्रविकल्पः स्यादाका्कापूरणे सति । 

द्ति न्यायात् कांस्यपात्रसुधःषमानं तत्स्थाने धारयम् | 

कांस्यदोहमिति स्मृत्यन्तरात् । तास्षृष्ठादिकं विकल्पेन । 

तथा- 

दातास्याः खगेमाप्रोति वस्रान् रोमसञ्ितान्। 

कपिला चेत् तारयति भूवचासप्तमं कुलम् ॥ 

तथा- 

सवत्रारोमतुष्यानि युगान्युभयतोमुखो । 

() सद्ितयान्नवरक्ये,- स्क्राखपात्रा ° 2710714207भा 8८68 आचारा 

ध्यायः दानाकरशम् | 



निद्याचारप्रदोपः। ४१३ 

दातास्याः खगमाप्रोति पूर्व्वेण विधिना ददत्। 

पूव्यैविधिः सुवणेश्क्गादिः। वस्रोमसषहितगोरोमभसमान- 

युगमितखरगः फलम् । गोदानानुहत्तौ विष्णुः शतप्रदो ब्रद्म- 

लोकम्। मदहाभारते-- † 

गवां सडखरदः प्रेत्य नरकं न प्रपद्यते । 

वद्वथिष्ठः,-- 

यक्कि्धित् कुरुते पापं जग्मप्रभति मानवः। 

पि गोचद्ममात्रेण भूमिदानेन शयति ॥ 

गवां शतं वषञको यत्र तिष्ठत्ययन्वितः । 

एतदो चन््रमाज्रं हि प्राव्वंटविदो जनाः ॥ 

तधा-- 

दगदस्तन टर्न दशवंणान् समन्ततः । 

पञ्च वाभ्यधिकं ददयादटेतद्ोचश्चमुचखते॥ 

पश्च वाभ्यधिकभेकस्मिन् पां । वदस्मतिः,- 

रपि गोचर्ममात्रेण सम्यगदत्तेन मानवः। 

धौतपापो विशुदामा खगेलोक्षे मोयते ॥ 

दशहस्तेन दण्डेन तिंशदृण्डा निवत्तेनम् । 

दश तान्येव गोचग्य ब्राह्मणेभ्यो ददातियः॥ 

राजाधिराजो भवति तदि दानमनुत्तमम् । 

नंगरञ्च तधा दला राजा भवति भूतले । 

कर्पटं देट्कं वापि ग्रामं वा शस्यशालिनम् ॥ 

निवर्तन्तं वापि तदश्ीदमथापिवा॥ 



१४४ नित्याबारप्रदोपः। 

श्रपि गोचमेमात्रं वा दलयो सवभाग् भत् । 

योजना्हाविष्कख्मष्टभागायतं पुरम् ॥ 

तथा- 

वाञ्छन्ति पितसोऽप्येवं सवेलो कव्यवख्िताः । 

यदस्मत्कुलजः कचिद् भवेदवनिदः कचित् ॥ 

इति वचनात् पिढतारणाथं भूमिदानम् । नामास्याः प्रियदत्तेति 

वचनात् प्रियदन्तामितिदानवाक्छम्। यमः,- रुकादः सवमप्रोति। 

सवेफलं पथ्थायेण । 

नन्दिपुराण,- 

कुद्चलाः पश्च मासासु मासे; षोडशभिः सतम् । 

सुवणभेकं तदानाद् दाता खगमवाघ्रयात् ॥ 

विष्णुधर्मो तर,- 

दत्वा कुद्चलमान्रन्तु नरः पापात् प्रमुच्यते । 

दला तु मासकं ग्य फलं पुख्यमवाघ्रुयात् ॥ 

तथा ्रिसन्ध्यं सुवशदानात् सवपापक्षयः । भ्रागेयपुराणे,-- 

पुष्य वा जन्मनक्चत्रे विषुवे अयनेषु च । 

ग्रहणे च व्यतोपाति संक्रान्तौ च दिनक्षये ॥ 

यानमश्लमनड्ाष्ं हेम रूपमणो तिलान् । 

ये प्रयच्छन्ति पापेषु नियताः सवदा मुने ॥ 

न तेषां मेरवः पुण्याहत्तेषां दानमुत्तमम् । 

सम्बत्तः--रुप्यदो रूप्यसुत्तमम् । 

रनत्रानाश्च प्रदानेन राजेह प्रजायते । 



मित्थाधारप्रटोपः। ९४५ 

तथा, तिलपूणेन्तु यो दद्यात् तास्रपावरं दिजातये । 

गुरौ प्रदक्षिणं शक्या सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 

ताम्नपावं तिलैः पूणं प्रस्थमातरं दिजातये । 

सदिरण्यन्तु यो ददात् खद्वावित्तानुसारतः ॥ 

सतव्वेपापविश्डासमा लभतेऽत्र गतिं पराम् । 

तासां दशगुणं जघन्यं परि कौत्तितम् ॥ 

दिगुणं मध्यमं प्रोक्तं विगुणं चोत्तमं स्मृतम् । 

सखणभेकं जघन्ये तु दिगुणं मध्यमे किपेत् ॥ 

तिगुणं चोत्तमे तद्वत् सुवणं दक्तिणिष्यते । 

मादहालेय,- वेणा खौ -पौणंमासौ-चनद्रसूग्रहो माष्याषादढौ- 

कात्तिको-उत्तरायणं दादौ च क्तष्णाजिनदानकालः। श्राहि- 

तामग्निः पात्रम्। गोमयोपलिप्ते कम्बलास्तरणम् । तत मशणं 

सखरकछलष्णाजिनास्तरणम् । दशसौवणिकं खङ्गदयं सुवणन दन्त- 

पंकतिदयं सुकानेतं विद्रुमो लाब्रुलं कष्णाजिनं तिलद्रौणेना- 

च्छादनं सुवणं नाभौ । पूब्वस्यां दिशि तपूणं कांस्यपात्रं सुक्य- 

पातरच्च। दक्तिणस्यां दिगि चोरपूणं तत्पातदयं पिमे दधिपूं 

तत्ात्रदयम् । 

यानि चान्यानि पापानि मया लोभात् क्षतानि तु| 

लोषपात्रप्रदानेन प्रणश्यन्तु ममाशवे॥ 

दति मन्तरेण तिलपूणलोहपात्रस्य वामपदे खापनम् । 

यानि कानोद पापानि कर््मोलयानि क्षतानि वै। 

कांस्यपातरप्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा॥ 

४४8 
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अनेन मन््ेण मधुपूणं कांस्यपात्रं दक्िण्पार । 

परापवादपेश्न्यात् ष्टमां सस्य भक्षणात् । 

तत्रोयितश्च पापं मे तास्रपात्रात् प्रणश्यतु ॥ 

भरनेनोत्क्षष्टसुवंयुतं तास्नपातं श्रग्रवामपादे। 

कन्याकरतं गवां चेव परदारप्रधषणम् । 

रोप्यपात्रप्रदानाद् वे चिप्रं नाशं प्रयान्तु मे॥ 

अनेनोत्क्षष्टसुक्तायुक्तं रूप्यपाचरं ्रग्रदस्तिणपाद् । 

यदुयव्नग्मसष्स््रेषु कतं पापं कुवुहिना । 

सुवर्णपाव्रदानात् तब्राश्रमौोयात् जनादन ॥ 

शरनेन विद्रूमयुतखणेपात्रं मध्ये । वामकं दाडिमिफलं 

-दक्िरे बोजपूरं खरचतुष्टयं ृद्गाटकसव्यैशाकसव्वंफलयुतं नव- 

रत्रादुत्तमरत्रतयेण गन्धे लङ्करणम् । एवं छष्णा जिनं प्रकल्पय 

दानखानादहिश्म्पकशाखया सहितजलकुम्भं गात्रसम््ाजनायं 

जोणेपौ तवस्वञ्च स्थाप्यम् । ब्राद्मणमम्निमन्तं वस्तदयेनाच्छछाद्य 

गन्धावैरभ्यये दद्यात् प्रोयतां ठषध्वज इति पुच्छदेशे प्रतिग्रहः । 

दत्तिणां दत्वा ब्राह्मणं प्रेष्य मण्डलं क्त्वा तम्प्ध्ये पूव्वेस्थापित- 

जलकुश्मेन चम्पकशाखान्तरितेन जानं जोशपोतवस््रेण गात- 

सश््राजनं श्रहतवस््रहयघारणम् । वस्त्रकुम्भयो ख तुष्यधे प्रक्षेपः । 

समग्रभूमिदानफलम् । सव्यैलोकजयकामचारिविमानेनाकाश- 

गामित्वं पिटपुच्रमरणभार्य्यावियोगञ्ष्टाननुभूय कल्पान्त सखगे- 

लाभः । स्कन्द्पुराणे,- 

शालग्रामजिलाचक्रं यो दद्यादानसुत्तमम् । 



नित्वारप्रदोषः। १४७ 

भूचक्रं तेन दन्तं स्यात् सशेलवनकाननम् ॥ 

महाभारते,- । 

न तं त्यजन्ति पश्वः संग्रामे विजयत्यपि । 

पतं सिच्च लभते यच्छन्तं सम्प्रयच्छति ॥ 

छदस्पत्य॒ लम्,-छत्रोपानदहानम सिपतरनरकसन्तरणफलम् । 

विषमसम्सरणफलसुपानदानम् । भारते नन्दिपुराशेऽपि गजदानं 

शक्रलो कभो गपूव्यकराज्यदम् । एवमश्वदानं रथदानच्च । विष्णु- 

धर्मोत्तरे मह्िषदानं यमलोकसुखदम्। मदहिषोदानं वारुण- 

लोकदम्। सम्बत्तः,-- 

भूताभयप्रदानेन सव्यैकामानवाष्रयात् । 

रामायरे,--शरणागतरत्तणमश्वमेधतुल्यं त्याग सव्वेपुय- 

त्यः । विष्णुधर्मा त्रे --चन्ञुरुत्पाटनभयत्राे ब्रह्मलो कावािः। 

अङ्च्छेटभयत्राणे रुद्रलोकावासिः। वधबन्धनभयतारे गगु- 

लोकावा्िः । 

पशूनाच्च सृगाणाच्च पक्तिणाञ्च तथा दिजाः। 

ठण्दुमलतानाच्च ताणाद् भवति नाकभाक् ॥ 

तथा,-सर््बोपकरणगुक्ग्यददानं कस्पान्तस्रगभो गपूव्वेक- 

राज्यदम्। विष्णुः,- शय्यादाने भावां प्राप्रोति। विष्णुधर्मा 

त्तर,--चन्दनदान सव्पैपापत्तयदं कमदानं सौभाग्यदं कपृरदानं 

यशःप्रदं भगुरुदानं यथ्रःप्रदम्। त्राहमे,-कपूरदानं धञ्पुर- 

प्राये । विष्णुः,--पुष्यदाने खौमान् भवति । मधुष्टततेलदाने- 

नातेग्यं प्राप्रोति । वैलामलकपादाभ्यङ्गदानं सम्बर्तो कतं तेजखिल- 
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सुखित्वाय। स्कान्दे--पौठासनकाष्टपादुकादानं यममागं- 

सुखदम् । तेजसपाव्रदानं विष्णुजं सव्वेकामदम् । जलपातदानं 

सुखदम्। भाग्नेये,- 

ब्रह्महत्याक्षतं पापमनत्रदस्य प्रणश्यति । 

परं यशस्य मायुष्यं तथा पुष्टिविवैनम् ॥ 

कोग्,-- 

भाममव्रं गहखाय दलाप्रोति परां गतिम् | 

नन्दिपुराणे,-- 

श्रपि कोटपतष्कगनां शूनां चार्डालयोनिनाम् । 

दत्वान्रं लोकमाप्नोति प्राजापव्यसमां गतिम् ॥ 

अतात्रदानं सङ्कल्पा तन्मुल्य कपदेकदानेऽपि तदहारा तस्यान्न- 

स्योकारात् दानसिदिभवल्येव । केवलं प्रतिग्रहोत्रा जयकाले 

तदादाय कपकेन तण्डलं खह्वामोति वुदिः काथ्या । अतएव 

रामायणे, श्वेतेन रान्नाऽब्रदानरूपेणागसत्याय कङ्कणं समपितं 

तञ्च तेन रामचन्द्राय समपितमिति प्रवादः। 

तथाच यज्नपाश्वं,-- 

ािंशत्रणिका गावश्तु; काषीपणो वरः| () 

हषि षट्काषोपणिक श्रष्टावनड्हः स्मृताः ॥ 

दश्कार्षापणा धैनुरश्वे पञ्चटशेव तु। 

दिरण्ये कार्षापणकाः पणा नव तथाऽधिकाः ॥ 

वस्त्र काषापणम्डागेऽ्टौ पणा हादश्याविकै | 

टृ टमुल्यमथम्बूल्यं काषौपणाः सताः ॥ (?) 



जनित्चाचारप्रदोपः। १४०. 

निष्के पञ्चाशदेव स्याद् ध्वजे पच्चशतानि तु । 

पञ्च काषापणणः प्रोक्घा दोलाथां षड्रये रथाः ॥ (१) 

ग्हेऽष्टौ काषोपणिकास्तास््रकरषे पणः स्मतः । 

कांस्यकर्षण च पण दूति मृस्यप्रकल्मा ॥ 

अधिकं कल्पयेगभूलं नोनं वित्तानुसारतः । 

इत्यक्ञम् । यत्र यन्नादौ मूल्यकल्यना दति श्रादिशब्दाद् 

यदपि दक्िणायामावश्यकप्राय्चित्तादिटानान्तरप्रारवेनानेन 

म्रूखकसख्पना । 

ताम्बलदान भेधावित्वाय सम्बर्तोक्तम्। विष्णधर्म्रात्तरि,-- 

प्राणदः सव्वमाप्रोति परमात्रेन शश्वत् ठसिः। वाराहे,-- 

दधिक्लोरष्टतदानं परलोके गोरसपूणसत्पातरप्रा्ये। विष्णु 

धर्मोत्तरे, प्रपाणकदाने सव्वैकामसख्डिः। बालक्रोडणक- 

दानेऽग्निष्टोमफलम् । शविकादानेऽगिष्टोमफलम् । दन्त 

काष्टदाने सौभाग्यम् । सृत्तिकादाने शुचिः । शक्लदाने ठसिः। 

श्रारण्यपशदाने वायुलो कप्रात्धिः । शिल्िकभार्डटाने वियादान- 

फलम् । विष्णुः,-- तालहन्तदानेनादुःखित्वम् । वितानकदानं 

सव्वपापन्तयः । 

विष्णुधर्मोत्तरे,-- 

वेददानादवाप्नोति सवब्वयन्नफलं नरः । 

उपवेद प्रदानेन गन्धव सह मोदते ॥ 

वेदाङ्गानां प्रदानेन ध््ंण सह मोटते। 

सिडान्तानां प्रदानेन मोक्तमाग्रोल्यसंथयम् ॥ 



९५० निष्याचारप्रदीषः। 

सिष्ान्ताः पश्चरावरकापिल-सनत्कुमार-पाशपतादटयः। मोमा 

सादानं चन्द्रपूरदम्। वेद्यशास्छदानमम्निलोकदम्। भक्ति 

शासरदटानं वारूणलोकदम्। नन्दिपुराणे -वियादानमध्यापनं 

पुस्तकदानञ्च । ग्रन्यनिग्राणन्तु म विद्यादानम् । किन्तु एकः 

शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यकश्ातः खगलोके महीयते कामधग भवै- 

दित्यादिफलकम् ! परोपकारभूयसत्वेन फलभूयस्त्वम् । नन्दि- 

पुराणे,--दोपदानादक्षयफलम् । 

तथा दोपप्रदो नित्यं सन्तारयति वे पितुन् । 

कार्तिके दोपदानं शाखतफलम् । विष्णुधर््योत्तरे,- 

सम्बह्छरतिलदानम् । सम्बस्सरसंश्रके वषं तिलदानम् । दारुदानच्च 

महाफलम् । परिसम्बत्सरे यवदानम् | श्रनुसम्बत्सरे धान्य 

दानम्। उदटावत्सरे रजतदानम्। उत्तरायणे वस्वदानम्। 

तिलदानं दल्तिणायनं | वस््रदानं शिशिरे दन्धनदानच् महा- 

फलम् । वसन्ते ख्रानाय विलेपनदानम् । ग्रो प्रपाणकदानम् । 

वषास कटुद्रव्यदानम् । शरद्ब्रदानम् । 

मेषसंक्रमणे भानोमषदानं मष्ाफलम् । 

हषसंक्रमणे हषाणाम्। मिथनसंक्रमणे शयनासनानाम् । 

ककंटसंक्रमणे शकरासक्ञगुडफाणितखण्दानम्। छउदङुश्र- 

दानम् । सिंहप्रवेशे तेजसपात्रदानम्। कन्धाप्रवेशे धुपित- 

वस््राणाम् । तुलप्रवेथे धान्यानां सुद्भानाश्च । ठथिकप्रवेथे खद्गादि- 

शस्त्रदानम्। टहदानञ्च । धमुःसंक्रमणे वस्तरत्रयदानम्। 

नौकादियानदानञ्च। मकरसंक्रमणे इन्धनदानम् । वद्किदानच् । 
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कुख्मसंक्रमणे गोग्रासदानम्। मोनसंक्रमणे श्लानोयदानम्। 
वामनपुराणेः- माषे माधवप्रीत्ये तिलभेनुष्टोमसाधनका्ठन्धन- 

कम्बलतुलघटौदानम्। फारगुने गोविन्दपौत्ये त्रौहिसुदवसर- 

क्रष्णाजिनदानम् । चेतरे विष्णुप्रौत्ये चित्रवस्त्रशयनासनदानम् । 

वेशाखे मघुसूदनप्रोत्यै सुरभिगन्धमास्यदानम् । ज्ये विविक्रम- 

प्रोत्ये उदङश्भचन्दनतालघन्तव्यजनदानम्। श्राषादठ् वामन- 

परोतये छत्ोपानत्कम्बलदानम् । ओावणे योधरप्रोत्ये एतकुम्भ- 

त्षोरषछठतधेनुफलानाम्। भाद्रपदे दषौकेणपरोत्यै पायसमधुसपि- 

लंवणगुडोद नदानम् । श्राश्िने पद्मनाभपोत्यै तिलहमहच्तदधि- 

शस्वायसदानम्। कार्तिके दामोदरपोत्यै रजतकनकदौपमणि- 

मुक्ताप्रवालदानम् । मागेभोघं केशवप्रोत्ये खरोष्राखतरशकटरधा- 

जोविकदानम् । पौषे नारायणप्रोतये प्रासादनगरग्रामखव्वेटग्टद- 

प्राङ्णोत्तरोयदानम् । 

तिधिदानानि। विण्णुधर्बोत्तर,- 

प्रतिपद्यथ पुष्पाणां दितौयायां तस्य च । 

ठतीयायान्तु वस्त्राणां चतुष्थां कनकस्य च ॥ 

पञ्चम्यान्तु फलानां वे षष्ठयां खन्रस्य मानवा; । 

सप्तम्याच्चाप्यपूपानामष्टम्यान्तु गुडस्य च ॥ 

कुल्प्ाषस्य नषम्यान्तु दशम्यां रजतस्य च । 

कुल्माषो राजमाषः । 

एकादण्यां सुवशेष्य हादश्यां वसनस्य च । 

श्रयोदश्यां सुगन्धानां शितायास्तदनन्तरम् ॥ 
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दानन्तु परमाब्रस्य पश्चदश्यां महाफलम् । 

यसु कछष्णचतुदश्यां खात्वा दैवं पिणाकिनम् । 

श्राराधयेद् विप्रमुख्यो न तस्य पुनर्डवः। 

शिवसुटिश्य ब्राह्मणाय गन्धपुष्यभव्यादिदानम्। सान्दे,- 

भ्रमावास्यायां तिलपावरतयदानं पिद्टलोके सुखप्रदम् । 

नतच्षतदानानि । विष्णुघर्मनोत्तरे,- 

क्त्तिकामसु सुवशेस्य दानं बहुफलं स्मृतम् । 

रक्तवस्त्रस्य रोदिश्यां सौम्ये च लवणस्य च॒ ॥ 

क्रशरस्य तथाद्रीयामादित्ये लवणस्य च । 

तस्य च तथा पुष्ये चन्दनानां च सपमे ॥ 

गन्धानाच्च मघायोगी प्रियङ्भेगदेवते । 

श्राययन््रे चाप्यपूपानां सावित्रे पायसस्य तु ॥ 

चिवायां चित्रवस्त्राणां शक्तूनां वागुदेवते । 

रन्दर्ते चेव लोहानां मेते मास्यफलस्य च ॥ 

पुत्रस्य च तथा शाक्रं मूले मूनफलस्य च । 

हिमस्य मधुयुक्षस्य दानमाप्ये महाफलम् ॥ 

विश्े्वरेऽब्रदानस्य शरवणे वसनस्य च। 

धान्यस्य वासवे विप्रा वारणे चौषधस्य च ॥ 

राजे पुराणश्वोजानां शय्यानां तदनन्तरे । 

गोरसानां तथा पौष्णे शान्तानां तथाशिने। 

तिलानाश्च तथा दानं भरणोषु महाफलम् ॥ 

वारदानानि । विष्णुधर्म् ्तरे,- गडाज्यलवणोपेतसहिर्ण्या- 
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पूपदानं सथप्रोत्यारोग्यफलम्। सोमवारे पूर्व्मोञापूणदानं 

सोभाग्यदम् । भभ्यङ्गखानोयदानं रोगन्नम् । भौमवारे काष्ठदाना- 

च्छतुनाशः । बुधवारे वालेभ्यः क्रोडणकदानं जोववारे वस्त्रदानं 

परमपुष्टिदम्। शुक्रवारे रत्युपयो गिगन्धमाल्यवस्रादिदानम् । 

श्रभ्यद्ग सौरदिवसे दत्वा जोवितमाघ्रुयात् । 

विष्णुधन््,खावणश्क्तपक्ते गोविन्दं खापयित्वा सम्पूज्य 

ब्राह्मणाय गां दद्यात् । गोविन्दप्रीत्यधं पौषश्क्रहादणश्यां गोदानं 

गोलोकप्राप्तये। ्राखिनणश्क्तदादण्यां जलधेनुदानं जलशायि- 

प्रील्ये। विष्णुधर्मोत्तरे, वचैतरशक्ञहादभ्यां तुलघटौदानं धन- 
प्रष्ये। मार्मशोषंदादश्यां लवणदानं महाफलम् । माघश्क्त- 

दादश्यां दारुदानं फाल्गुने सव्यैगन्धदानं महाफलम् । एतासु 

हादभोषु क्रमेण पूव्यफरगुनोष्टस्ताखातोज्येष्ठामूलाखवणापून्य- 

भाद्रपदरेवतौक्तन्तिकाख्गभिरःपुनवसुपुष्याणां यधासंख्ययोगे एता 

न्धेव दानानि महाफलानि। विष्णुधर््ोत्तरे,- माध्यां क्ष्ण- 

तिलप्राघान्येन श्राइकरणे सव्धेपापक्षयः। फाल्गुन्यां खास्तौण- 

शयनदाने रूपघनयुतङ्टुज्िनोभायालाभः। चेत्या पूत्वैसुपोष्य 

चितवस्तरहयं दत्वा ब्राह्मणान् सन्तप्यं सौभाग्यं लमते। बेशाख्यां 

छ्षष्णाजिनदानं महाफलम् । यमः,--वेशाख्यां सप्तभ्यः पञ्चभ्यो 

वा विप्रेभ्यो मधुसहितपायसदानं यावज्जोवक्षतपापक्षयदम् । 

दानान्ते प्रीयतां धश्चराज इति वदतेल्युक्े प्रीयतां धर्मराज इति 

बराह्मणा ब्रूयुः । कौ, -एतात्रसुदकुम्च्च ब्राह्मणेभ्यो टेयं घम्म- 

राज प्रीयतामिति वाचनं भयं न भवति । भादित्यपुराणे,-- ज्येष्ठां 

४५ 
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जलदानमशमेधफलम् । प्राषाच्यामनव्रदानेन बहधनलाभः। 

खावश्यां जलघेनुदाने स्रगेदम् । प्रौष्ठपयां गोदानं महाफलम् । 

आश्वयुज्यां तू णंसदहिरण्यकांस्यपाव्रदानं दोपाग्नित्रदम् । तथा 

प्रदोषसमये लच्छी पूजयित्वा टेवग्टहे दौपष्ठत्तदानम् । नदोपव्यैत- 

चतुष्पथश्मशनवैश्मसु विलदारेषु च दौपदानं महापुष्यफलदम् । 

कात्तिक्यां चन्द्रवणं त्तं चतुदिंगवसखितदौपचतुष्टयं नवरनत्रसप- 

धान्यकपूरागु रचन्दनकसुरोयुल्लं च चन्द्रोदयं दत्वा यममार्गे 

सत्प्रभोगसुखलाभः । नदौषु दोपदानं महाफलम् । पौषयां पू््व- 

सुपोष्यापर्दिने प्रातः श्वेतसषपकल्येन उद्यं गव्य्ठतकुम्भेन 

खातस्तण्डलचु णादिभिविभूषणं कत्वा सत्मैधान्यमि खरब्रगन्धफल- 
युतजलेन स्नातः ससुवणंष्टतै सुखे बोच्य तं तं ब्राह्मणाय दला 

विष्णो तेन संच्राप्य पूजयित्वा ब्राह्मणद्ारा होमं कारयिला 

होमकत्ते वस्वयुगं दक्षिणां दत्वा इतमचितमचिताय विप्राय 

दद्यात् । एवं छते महतो पुष्टिः । 

तथा,- 

पौणमासीषु चैतासु मासच्च॑सदितासु च। 

एतेषामेव दानानां फलं दशगुणं भवेत् ॥ 

मह्पर्ववासु चेतासु फलमक्त्यमश्रुते । 

मासर््लरणि च मागमोषरूगभिरःप्रभतोनि। 

मासक्तषगतौ यस्यां चन्द्रहहस्यतो सा महतो । 

महामाष्यादिश्ब्ट्वाया । तस्यां दत्तानि दानानि भ्रक्षय्य- 

फलानि । 
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दृश्येते सहितौ यस्यां दिवि चन्द्रह्टस्पमतो । 

पौणमासौ तु महती प्रोक्ता संवत्सरस्य तु ॥ 

विष्णुधर्मोत्तरे, माघक्षष्णदादश्यां तिलदानं महाफलम् । 

खवणायोगे विशेषतः । 

विष्णुधर्म्योत्तरे,- 

वेशाखे- शक्तपक्ते तु ठतौयायां दिजोत्तमाः | 

यष्टदाति नरश्रेष्ठ तत्तदत्तयमश्रुते ॥ 

रामायणे,- 

आषाढो कात्तिक माघो तिथयः पुण्यसंन्निताः । 

अप्रटानवतो यान्तु यस्यर्तौऽनुमते गतः ॥ 

मनुः,- 

यद् यदिष्टतमं लोके यचास्य वदितं हे । 

तत्तद् गुणवते देयं तटेवायाज्यमिच्छता ॥ 

तथा,-- 

यक्किश्िदपि दातव्यं याचितेनानख्यता । 

दूच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ 

सान्तानिकं यच्यमाणमध्वगं सव्ववेदसम् । 

गव्यं पिटमाच्रधं खाध्यायाध्युपतापिनौ ॥ 

नवैतान् स्नातकान् विद्याद् ब्राह्मणान् धन््भिन्तुकान् । 

निःखेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ 

एतेभ्योऽपि हिजाम्रेभ्यो टेयमन्रं सदक्तिणम् । 

दूतरेभ्यो वह्दिषेदिक्षतातं देयमुच्यते ॥ 
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सान्तानिकं विवार्थिंनम् । भअरध्वगमध्वनोतं तीर्धयाता्यंम् । 

सव्वेवेदसं विश्वजिदादौ दत्तसब्दैखम्। खाध्याया्थीं मध्ययनकाल- 

निमित्तम् । उपतापो रोगौ । रएतेभ्योऽदाने दोषः । तथाच चौ- 

छष्णदेहत्यागेन निःयौक मल्ंनं प्रति व्यासवाक्यम्- 

सान्तानिकादयो वा ते याचमाना निराक्षताः। 

इति । रएतेभ्योऽत्यन्ताशक्तौ न देयम् । 

छदसरतिः,- 

कुट्म्बभक्षवसनाद् देयं यदतिरिच्यते । 

मनुः,- 

शक्लः परजने दाता खजने दुःखजोविनि । 

मध्वाघातो विषाखादः स धम्मप्रतिरूपकः ॥ 

दूति । चिवधश्म,- 

तस्माद् विभागं वित्तस्य जोवनाय प्रकल्ययेत् । 

भागदयन्तु धमार्धम नित्यं जौ वितं यतः ॥ 

एतेभ्यो याचमानेभ्यः शक्तिस्त्वऽदाने दोषः। सखातक- 

व्रतलोपात् । यत्त॒ व्याखवचनं-- 

कुटुम्बं पीडयित्वापि ब्राह्मणाय महाकने | 

द्ति। तरावश्यकातिष्यादिविषयमिति इमाद्रिः। 

त्र दानविधिः । यान्नवल्कयः,- 

'देथे काले च पात्र च दानं खदासमन्वितम्। 

पाते प्रदोयते यत् तत् सकलं ध्णक्षणम् ॥ 
1) 

(१) शद्वितयाश्नवल्क्ये ज्ञोका एते न दश्चन्ते । 



नित्याचारप्रदीषः। ` १५७ 

शूद्रे समगुणं दानं वैश्ये तु दिगुणं स्मतम्। 
जरिये जिगुणं प्रोक्ष ब्राह्मणे ष गुणं सातम् ॥ 

योत्िये चेव साषहस्रमा चाये हिगुणं ततः । 

भाक शतसाहस्रमनन्तं चाम्निहोतिणि ॥ 

भविः,- 

्राचा््ये पञ्चरात्राणां सषस्रगुणितं भवेत् । 

प्रावरं हयथोषादि । मगुः+-- 

सममब्राह्मणे दानं हिगुं ब्राद्मणब्रुषे। 

सहस्रगुणमाचाय श्रनन्तं वेदपारगे ॥ 

श्रमनु्ये सब्वेदानं येषु देयं मशाफलम् । (१) 

दिशगुणं व णेशङ्करे । 

ओरोग्रष्टे चातिरोगात्तं दत्तमश्षयमुश्यते | 

दति पटन्ति। शातातपः,-भ्व्राह्मणाः षट् राजवेतन- 

भरतः निषिदहवाणिश्यजोवो बहूनां वणपनां याजकः ग्रामस्य 

वेतनपूव्यकं याजकः ग्रामनगरयोभुतिजोवो सन्ध्योपासनदोनश् | 

व्यासः,--उपनोतोऽपि यो नाध्यापयति नाषीते स ब्राह्मणत्व: | 

रत्र मनुः,- 

न वापि प्रयच्छेत्तु वेडालब्र तिके हिज । 

न वकत्रतिके पापे नाषेदविदिघश्चवित् ॥ 

एवं सति पूर्व्वोक्षवचनेषु शूद्रवेश्यक्तियव्राह्मणन्ुवादौनां 

पातत्ववचनं प्रीतिदानापेच्छं प्रोतिदायस्य सव्वषां शषधनभाजि- 

लवात् 



।, \- नित्यायारप्रीषः। 

तथाच वशिष्ठः,- 

मन्त्पूव्बन्तु यहानममन्ाय प्रदोयते । 

दातुनिक्तत्य स्तं तु भोक्षजिंद्वां निकन्तति ॥ 

उपरुध्यति कान्तारं गोरण्वः काख्नं सितिः । 

अरखोत्रियस्य विप्रस्य दस्तंदृष्टा निराक्लतः॥ 

इति । विष्णुधर्म्ोन्तरे,- 

उपाष्यायतििजसैव गुरावपि च मानैः । 

वर्णप॑पेत्ता न कन्तेव्या मातरं पितरं प्रति ॥ 

व्यासः,- 

मातापिद्टषु यष््त्तं श्चाटस्वरसुतेषु वा । 

जायापत्येषु यष्टत्तं सोऽनन््यः सखगसंक्रमः ॥ 

पितुः शतगुणं दानं सहस्त्रं मातुरुच्यते। 

भ्रनन्तं दुडितृणान्तु सोदर्ये दानमक्षयम् ॥ 

विष्णुधर्म्मोत्तिरे,- 

मादढस्वसा स्वसा चेव तथैव च पिटस्वसा। 

मातामहो भागिनेयौ भागिनेयस्तयैव च ॥ 

दौहित्रो विट्पतिखेव तेषु दत्तमथान्तयम् । 

स्कान्दे,- 

प्रथमन्तु गुरोदीनं दद्यात् ज्येष्टाननुक्रमात् । 

ततोऽन्येषान्तु विप्राणां दयात् पाच्रानुरूपतः ॥ 

तथा, पञश्चयोजनमध्ये तु यूयते च शुरू्य॑दि । 

तदा मातिक्रमेदानं दद्यात् पाच्रान्तरेऽन्यथा ॥ 



नित्ाचारप्ररोपः। १५९ 

गुरोरभावे तव्पुत्रं तदट्भाय्यी तसतं तथा । 
पौ त्रदौहित्रभेवास्य यदि वा तल्कुलोहवम् ॥ 

पातं कुर्यात्त तदभावैऽन्यपाव्रान्वेषणाखयः । भविष्यपुरारे,- 

तस्माब्रातिक्रमेत् प्रान्नो ब्राह्मणान् प्रतिवेशकान् । 

सम्बन्धिनस्तथा सव्यान् दौहित्रं विट्पतिं तथा ॥ 

भागिनेयं सष््पतिं सुमुखानपि गोपवे। 

एवच्च सति यन्नपाश्चवचनम्,-- 

यस्य चेव ग्ट मूर्खो दूरे चैव बहुश्रुतः । 
बहुश्रुताय दातव्यं नास्ि मूर्खं व्यतिक्रमः॥ 

दति । एतदुक्तव्यतिरिक्तमूखंविषयम् । तथाच विष्णुः,- 

पुरोदितस्त्वातमन एव पादम् । खददुहिढपु्रजामातरख | 

गुणडोनापेक्तया । शातातपः,- 

सत्रिक्षष्टमधोयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत् । 

भोजने चेव दाने च दहत्यासप्तमं कुलम् ॥ 

स्कान्दे, 

त्यक्ञा क्रमागतं विप्रं पूजितं प्रपितामहैः । 

न दद्यादित्यधेः । ब्रह्मवेवत्तं,-- 

ये पूव्बपूजिता ये च पुरस्तात् सुनमस्छताः । 

तातरिराक्षत्य चान्येषु यदत्तं तत्मतव्यधः ॥ 

श्ातातपःः,- 

प्रब्रदाने न कर्तव्यं पातरान्वेषणमगपि । 

भरपाव्राणि। विष्णुघर्मोत्तरे,--्रारूटृपतितः पतिततस्करः 



।\ गिश्नाचारप्रटोपः | 

गुरुदेषो क्तन्नः ग्रामयाजकः वेदविक्रयौ सोपपतिभायः सोजितः 

व्यालग्राहः ब्रह्मबन्धुः ठषलोपतिः प्ररिचारकव्राद्मणख । एतेभ्यो 

दत्तं निष्फलम् । विष्ुः,-षटरतगोनशालेभ्यः ! (?) यभेन तु,-- 

भ्रणिमन्तु्यजाग्निहोतिणः ।(?) शूद्राध्यापकाय न देयभिव्युक्तम् । 

शौचहोनसन््याषोनयन्नोपवोतष्ोनेभ्यो मन देयमिति व्यासः। 

मनुः,- वेडालब्रतिकवकद स्ति ्षमव्ययग्नोलत्यागदानेन (?) सद्धय- 

कारिणः भ्रपात्रभूताः। यमेन च कपटलेखितिपुरुषोलन्रवेद- 

विद्याभ्यो न देयमिद्यक्गम् । दच्तः,-- 

धत्ते वन्दिनि मल्ले च कुवेदये कितवे शे । 

चाटुचारणचोरेभ्यो दत्तं भवति निष्फलम् ॥ 

महाभारते,- 

पङ्कवधिरा मूका व्याधिनोपहिताख ये। 

भत्तव्यास्ते महाराजनतु देयः प्रतिग्रहः । 

यमः,- 

श्रव्रतानाममन््ाणां जातिमात्रोपजोविनाम् । 

नेषां प्रतिग्रहो देयो न शिला तारयेच्छिलाम् ॥ 

तथा,- 

दरिद्रान् भर कौन्तेय मा प्रयच्छ्ठरे घनम् । 

व्याधितस्यौषधं पथ्यं नोरजसु किमोषधघेः ॥ 

तथा,- 

किञ्चिद् वेदमयं पावरं किद्धित्पात्रन्तु गोमयम् । 

पात्राणामपि तत्पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोदरे॥ 



नित्याचारप्रदोचः। १६१ 

शृद्रात्रं शूद्रेण भोजनां दोयमानं यत् तण्डुलादि। 

भोजनकाले च शूद्रस्यामिकत्वात्। न तु प्रतिग्रहलब्ं भोजन- 

काले शूद्रखामिकत्वाभावात्। अङ्धिराः,-- 

बडभ्यो न प्रदेयानि गौ गुदं शयनं स्ियः । 

विष्णुषर्म्रोत्तरे,- 

ताञ्च विक्रौोशोते राजन् वचसा कल््रषोक्तताम् । 

तस्याघम्मप्रठत्तस्य लुब्धस्याढ्रतवादिनः ॥ 

हव्य कव्यव्यपेतस्य न देया गौः कथञ्चन । 

विक्रेष्यत्ययमिति सम्भावनायां मौस्तखये न देयेत्यधः । भ्रग्नि- 

पुराणे,-- 

मनसा पात्रमुद्दिश्य तोयं भूमौ समुसुजैत् । 

विदयते सागरस्यान्तो दानस्यान्तो न विद्ते ॥ 

दानस्य प्रतिग्रहावसानलात् पञ्चात् प्रतिग्रहेऽपि दानसाद्- 

गुष्यम् । दातुः सन्धा तिशायिफलोत्कष इत्यथे; । श्रतएव तीर्थे 

प्रतिग्रहाकरणेऽपि दातुस्तोधफलं स्यादेव । भपौम्यः,- 

परोक्ेण च यदत्तं तोथंदाभेन सोदकम् । 

त्टानं सोदकं प्रादूरनन्तफलदायकम् ॥ 

परोत्ते पाताभावे। 

स्रगोचभ्यस्तथा दद्यादभाके गन्धिवन्धुषु । 

नारदः,- 

यदा चन सङुष्धाः स्थने च सम्बन्धिवान्धवाः । 

तदा ददाद्िजेभ्यसतु भ्रभावे दाष निद्धिपैत् ॥ 

४६ 



३९२ नित्याचारप्ररोपः। 

वदपराशदः,-- 

पां मनसि संस्मृत्य क्रियावन्तं गुणान्वितम् । 

अण॒ त्राह्मण्स्ते वा भूमौ वापि जलं स्िपैत् ॥ 

अन्यविप्रकरे कत्वा दानं पात्राय दोयते। 

रत स्रातकव्रतत्लेन नित्यदानस्य कथनाद् दानदेश- 

कालाः । नारदः,- देशका लविगेषात् फलविशषः स्यादेव ! मल- 

मामादिवजनस्याप्यत्रासम्वः तस्य महादान विषयत्वात् ददाने 

तस्मादेव देकालापेक्ता । गमोतायाम्,- 

ॐ तत्सदिति निदृशो ब्रह्मणस्िविधः स्मतः । 

तस्मादोमिव्युदाह्त्य यज्ञदानतपः क्रियाः ॥ ¦ 

प्रवत्तेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् | 

श्रत समाचारात् सङ्ल्यः | 

केचित्त तस्माद् यः पुरुषो मनसाभिगच्छति तदाचावदति 

कश्णा करोतोति स्मृतिः। क्रियमाणस्य कणः पूव्वं वाचा- 

भिलापे प्रमाणमिति तदसत् श्रनुवादकत्वेन लोकसाधारणकन्ध- 

मातरे कदाविदभिलापः कदाचिन्नत्यवं रूपस्यानुवादात् । एकान्ते- 

नाभिलापै मानाभावात्। यत्त॒ यन्नो प्रजापतिवौचि व्याक्षताया- 

मिति प्रायश्ित्ताज्ानं तदपि लौकिकजनसमक्षवचनपरमेव। 

तथाच कल्यतरौ,- यो यच्च द्रत्युक्घा न यजते तस्य तरघालवीया 

प्रायथित्तिरित्यत्र ऋलिक्सन्दापनसम्ारादि कत्वा यद्य इत्यभि- 

परायेति व्याख्यातम् । यत्तु वात्तिकै रूपाप्रायादिति सूते दह 

खलु सव्वं क्रियमाणं मनसा सद्र वाचाभिलप्य क्रियत इति 



नित्याचारप्रदोपः। ९६९ 

सोकिकसाधारणकरमावे वाद्मनसोयधाप्राप्तमेव व्यापारमनु- 

वदति । -तस्मात् समाचारादेव सङ्कल्य: । एवच्च सति यत्र काम्य- 

कम्मणि समाचारो नास्ति तत्राकरणेऽप्यदोषः। 

योऽचितं प्रतिखह्वाति ददात्य्चितभेव वा | 

ति मनुः। भरितं प्रतिर्ह्ञाति इत्यनेन द्रव्याचंनं दाठ- 

कर्तुकमिद्युक्घा ददाव्य्चितं पात्रसुदिश्च ददातौति पातस्या- 

नसुक्तम्। तेन सम्प्रदेयाचचनं कत्वा सम्प्रदानमच्चयिला ददया- 

दिव्यधंः । 

वदवशिष्ठः,-- 

नामगोत्रे समुचखाय्य सम्प्रदानस्य चामनः। 

सम्प्रदेयं प्रयच्छन्ति कन्यादाने तु पुंत्यम् ॥ 

` सख्मत्यन्तरे,-- 

सङ्कोचं देशकालादि तुभ्यं सम्प्रददेति च। 

न मभेति खसत्ताया निहत्तिमपि कारयेत् ॥ 

अदसो माकंग्रहणसंक्रान््यादौ च कालके । 

गङ्ग गयाप्रयागादितोय देथ महागुणे ॥ 

तधाचासुकगोत्राय तथाचासु कशम्परणे । 

वेदवेदाद्भयुक्ताय विथिष्टाय महाने। 

दरव्यनाम ग्रहौ तव्यं विष्णुरुद्रादिटैवतम् । 

सन्वपापोपश्रान्यधं खर्गायं सुकतिसिदये ॥ 

एतत् तुभ्यं सम्प्रददे प्रयतां मे हरिः शिवः 

भरत कालपदेन मासपत्ततिथिवारनत्तच्रादोनामपि ग्रहणम् । 



१६४ नित्याचारप्रदोपः। 

देशविगेषणत्वेन तथं भारतवषरदैरप्युपलक्षणम् । हरिः शिवः 

प्रोयताभिति ख्व्धादेरप्यपलक्षणम् । विण्ुधर्मरोत्तरे,- 

द्रव्यस्य नाम ग्टह्लोयादृदानोति तथा वदेत्| 

तोयं दद्यात् तथा दाता दाने विधिरयं स्मृतः ॥ 

एवञ्च दानवाक्ये ददानोति पदं प्रयोज्यं सम्प्रददे पदं वा 

प्रयोज्यमिति इयोविकल्यः । स्मृतिः,- 

्रन्तजीनु करं क्त्वा पुष्य कुशतिलं तथा । 

फलस प्रतिसन्धाय प्रदयात् खदयान्वितः ॥ 

्रमुकोक्तिमिति धर्ममशास्तनामग्रहणं विश्वासां अहारूप- 

दानाद्गसम्पादनायावश्यकं द्रव्यम् । खद्ासमन्वितमिति यान्न- 

वल्कास्मरणात् । एवं दत्ते उक्तप्रतिग्रहविधिना प्रतिग्रहे क्षते 

पञ्चाद् दक्तिणादानम् । दचिणाटानस्य टृष्टसम्भवेऽदटृषटकल्यना- 

नवकाशाटधिकद्रव्यलामे सम्प्रदानावधिरेव प्रयोजनमिति नान्यस 

दक्तिणादानप्रसङ् सम्भावनापि । तथा- 

देवद्रव्यढठतोयांशं दक्िणात्वन कल्पयेत् | 

अरनुक्तदक्तिणं टाने दशांशं वापि शक्तितः ॥ 

सर्व्वषामेव दानानां सुवणं दक्तिषेष्यते । 

सुवणं होयमाने तु रजतं दक्षिणेष्यते ॥ 

अचर सरव्वषामिति सब्वनामपदस्य विशेषरूपैणंव सुवणदान- 

स्याप्युपसखानात् सुवणंदाने रजतसुवणेयोविकल्यः । हयो विभेष- 

तेन मामान्यविेषवाधाभावादिति न सुवणटाने दत्िणाल्वेन 

रजतनियम दति । दत्तिणभावे फलानां मूलानां भच्याणां वा 
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दद्यादिति वचनादक्षौ साङ्गल्लाय फलादि क्षेयम् । भरव घ्रातक- 

व्रतमध्ये विष्णुसम्प्रदानकदानस्याग्रणेऽपि | 

शरुतिस्त्युदितं सम्यङ्निवहं देक कश्चसु । 
ध्चमूलं निषेषेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ 

ति सामान्यतो मनुना खकोयवणंखमालुमतसम्यक्सटा- 

चारस्य स्रातकव्रतलेनाजानात् सदाचारंमध्ये च विष्णुभकेमृचा- 

भिषिक्तललाविगेषतसख | | 

यत्कर्म कुव्वलोऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तराकसनः। 

तत् प्रयत्नेन कुर्व्वीत विपरौतन्तु वल्जं येत् । 

दति स्वमनोपिश्वासविषयकम्मणः खातकव्रतत्राभिधानात् 

सन्म विष्षेकिनाञ्च विष्णुभक्तरेव मनो विखासविषयत्वाद् विश्णुभक्ता- 

रूपत्वेन विष्णुघम््रदानकदानस्यापि ख्रातकव्रतलम् । 

किच्च- 

दानं धर्मं निषेवेत नित्यमेशिकपौशणिकम् । 

दूतये्टिकपदेन देवताप्रतिष्ठादिकश्चण एव विवक्षितत्वम् । 

यन्नानां पून्धसुक्तेन पनरु्तिप्रसङ्गात् । तेन प्रतिमाप्रतिष्ठा प्रति- 

छितप्रासादस्य प्रतिमापरै दानं तदुपकरणद्रव्यदानच्च देवतायै सव्वे- 

मेशटिकपदेन लच्यते। तत्र प्रासादविषये ददात्य्थीयवणेऽपि 

विष्णुधर्ममोत्तर- _ 

यक्वि्धिदेव देवाय ददयाद् भक्तिसमन्वितः । 

तदेवाक्षयमाप्रोति खगलो कश्च गच्छति ॥ 

दति सब्धदरष्याणां दानम् । तदेव द्रव्यं परत्रानन्तं भोक्ञः 
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सखगेख विधोयते! प्रतिठितप्रासादस्यापि दानं किन प्रकारेण 

विहितमेव । 

नु च प्रासादादिकरणस्य फलं ख्यते न तु देवताये प्रासाद- 

दानस्य । 

इयथोषे,-- 

अषे्टकासमायुक्षं यः कुाद् वेष्णवं खदम् । 

न तस्य फलसम्पत्तिवेक्षु शक्येत केनचित्| 
वामनयुदराणश,- 

पितामदस्य पुरतः कुलन्यष्टौ तु यानित) 

तारयेद् वामनः सां विष्णोमंम्दिरकल्पकः ॥ 

नरसिंदपुराणे,- 

यः कुखाच्छोभनं वेश्म नरसिंहस्य भक्तिमान् 

सव्यैपापविनि्मक्तो विष्णुलोक मवाप्नुयात् ॥ 

प्रतिमां लक्षणोपेतां नरसिंहस्य कारयेत् ॥ 

सव्यैपापानि सन्त्यज्य स तु विष्णुपुरे वसेत् ॥ 

प्रतिष्ठां नरसिंदस्य यः करोति यथाविधि । 

निष्कामो नराल देवन्धात् प्रसते ॥ 
इयगोषे,- 

यो विष्णुं स्थापयेद् देवं सव्वेदेवनमसछतम्-। 

स्थापितं तेन सव्वैस्माव्नगत्स्थावरजङ्मम् ॥ 

श्रतोतान् दश पन्बौसु तथेवानागतान् दथ । 

श्रालानं सपरोवारं विष्णुलोकं नयेब्ररः ॥ ` 
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कोटिजग्मक्षतं पापं खल्पं वा यदि वा वदु । 

तत्सवं भस्मसात् [भूतं] स्थापनास्मधुघातिनः ॥ 

तथा,-- 

प्रासादविग्बद्रव्याणां यावन्तः परमाणवः । 

तावद्वषंसहस्नाफि तत्वात्ती विष्णुलोकभाक् ॥ 

एतत् पण्यं कोटिगुणं भवेदारो पिते ध्वजं । 

कुम्भार्डवेदि विम्बानां धारणाद् वायुनानचघ ॥ 

कपेऽस्य (?) वेष्टनात् ज्ञयं फलं कोटिगुणं ध्वजात् 

विष्णुः,- यस्य देवस्यालयं करोति तस्येव लोकमाप्रोति। 

सुधासितं क्रत्वा यशसा विराजते। विचितं क्षता ब्रह्मलोक- 

माप्रोति। यमः,- 

कत्वा देवकुलं श्रं प्रतिष्ठाप्य च देवताम् 

विधाय विविधं चिन्नं तल्लोकं विन्दति ध्रुवम् ॥ 

र्विष्यपुराणे,-- 

प्रगस्तदेवभूभागी प्रशस्तभवनं रवेः । 

कारयि वाक्यान् लोकान् स नरः प्रतिपद्यत ॥ 

तघा,-- 

मार्देरटकरैलं वा यः कु्यीद् ब्रह्मणो ग्टहम् । 

विःसप्तकुलसंयुक्तो ब्रह्मलोके मष्टोयते ॥ 

तथा - 

श्र्टटकासमायुक्त यः कुय्थाच्छङ्रालयम् । 

विधुय पापं सकलं स गच्छच्छङरालयम् ॥ 
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देवो पुराणे,-~- 

देव्या न्तु यः शक्र संस्वारयति शोभनम् । .. 

उदुघाटयति खगस्य कवाटमगंलान्वितम् ॥ 

तिन् घण्टां ध्वजं ज्रं वितानं द्पणानि च | 

दत्वा मुरजवंणदिनदरत्यगोतादि कानि च ॥ 

देवोशास्ताथंबैत्तारं पूजकन्तु नियोजयेत् । 

दशपृव्वन् परांस्तात भासमानं चेकविंशकम् ॥ 

खदत्य स कुलं पापाद् ब्रह्मलोके महोयते । 

; भविष्यपुराण,-- 

ख्यात् कोरिगुरितं फलं स्याट् दारुभिः कते । 

कोटिकोटिगुणं पुण्यं फलं स्यादिषटकामये ॥ 

दिपरागुणं पुष्यं यैलजेतु विदुवं धाः । 

विष्णुधर्मोत्तरे, - 

ततो दशगुणं पुण्यं ताम्रेण विगुणं ततः । 

सस्रगुणितरोप्ये तस्मात् फलमुपाश्ुते ॥ 

ततः शतसहस्रं वे सौवण हिजसन्तमाः । 

श्रनम्तफलमाप्रोति रत्रचिके क्रते नरः ॥ 

एवं सवत्र प्रतिष्ठा रूपं शिल्पादिपरहारा प्रासादप्रतिमाघटना- 

पूत्तकमाचायेदा राख्यापनमेव फलां विधोयते न तु प्रासाद- 

दानम्। सत्यं यथावचनभेव फलावगतैः प्रतिष्टाकर्मश् एव 

फलम् । धघटनादिकन्तु होमादिवत् तदङ्गम् । तथापि घटितस्य 

प्रासादादेनिहत्तौ यथे्टद्रव्यव्यवहारप्रसङ्गात् पूर्वोदादरतसामान्य- 
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द्व्यदानवाक्याच्च यज्नाव््ो यागद्रव्याधमर्डपमित्यादियाग- 

समाख्यानाच् देवतोदगेन सोपकरणप्रतिष्ठितप्रतिमासहितप्रासा- 

टोसगंः ास्तोय उत्सगस्यापि च एथगेव फलं विधिसंयोगमेदा- 

देव । तथा,-- 

स्वर्गाथेस्यापि होमनग्य दधिरे साधनं तदा) 

इन्द्रियिफलकं विधिप्रामाणखादवगम्यते। अुत्वादयभावाच। 

प्रासादयागतन्रतिष्ठयो नाद्धाङद्गोभावः दयोरपि फलसाधनाङ्गत्वेन 

निराकाङ्कत्वात् । तथाच लिङ्गं दृश्यते । हयशोषं ध्वजप्रतिष्टा- 

नन्तरम्- 

ष्वजदामेन चाप्नोति खर्लोकं शक्रदुलंभम् । 

दूति । तथा देवोपुराणे,--टेवोग्णहं त्यक्ता-- 

तस्मिन् घण्टां ध्वजं छतं वितानं दपणानि च । 

दत्वा मुरजवंशदिनृत्यमोतादिकानि च ॥ 

इ्त्युपकरणेषु दानमनुवदनं ग्हस्यापि दानं सूचयति। 

विष्णुधर्मोत्तरे सखषटं वचनम्-- 

कूटागारं तथा दत्वा नगराय पतिर्भवेत् । 

टत्वा तु देवकञ्माथं नवां देवीं ठणं शुभाम् ॥ (?) 

पाथिवत्वमवाप्रोति देवो डि एथिवोपतिः। 

वासः कूटो इयोः शाक्तेति कोषाद् विष्णुप्रतिमानिवास- 

योग्यं ण्यं दला नगराधिपतिरिप्युक्ते प्रासादमर्डपग्टहेषु सव्वे- 

प्रकारं प्रतिमाखितियोग्यग्टहदानं विहितम् । पूर्व्वो्तवाक्याच्च-- 

खनमयादारुघटिते फलं कोटिगुणं भवेत् । 

४9 
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इति । एवं रत्रपयस्तग्णहे फलविशेष ऊश्नोयः । एवं 

प्रतिमाद्रव्यविगेषात् फलविशेषः; । तथा प्रतिमापरिमाणविशेषेण 

फलविशेषः | यीगशिवोये,-- प्रासाद वाष्यप्रतिमा प्रासादप्रतिमा 

ग्ट दप्रतिमेति विधा प्रतिमामाद । 

महाञ्चन्तःस्थिता वाद्ये हस्तमानात् सपिर्डिका। 

तधा,-- 

सर्व्वोत्तमेषुको रैः स्यात् तिराममध्यमो त्तमा । 

कन्धसाग्रा ्मायुग्मेः करेवा समुच्छ्रिताः ॥ 

दयं इयमघोऽधोऽपि चतुष्करपरियतेः। 

सान्तरा इस्तदानेन रसरामेदं शान्तिकम् ॥ 

प्रासादं विनेव वाद्यं प्रशस्तस्थानें या प्रतिमा खाप्यते सा 

महाप्रतिमा सा इस्तमानेन पञ्चचत्वारिंगशदस्तमिता खष्टोत्तमा 

पिरख्डिका तस्या तावच्रस्ता। एवं मध्यमोत्तमा वरयस्व दस्ता । 

एवं कनिष्टोत्तमा एकविंशतिहस्ता । चतुरस्तदान्धा इयं इयं 

त्रयोदशस्तन कनिष्ठकनिषठिका। सप्तटश्दस्तन मध्यम- 

कनिष्ठा । एवमरूनविंशदस्तेन मध्यममध्यमा। पश्चविंशदस्तन 

कनिष्मध्या । सप्रचिंशदस्तन कनिष्टोत्तमा। एकचल्ारिंश्- 

स्तन मध्यमोत्तमा । एवं नवविधा । रणदस्तावधि एकेक- 

रस्ता पश्चचत्वारिंशदस्तपययन्तं वा षट्जरिंशद् । व्प्रतिमा । 

लिङ्कमप्येवं रूपष्य । एतासां प्रतिष्ठादिविध्िना प्रतिष्ठामातं 

नात्र तदं पूजादिनियमः। प्रतिष्ठामाच्रादेव देवताङ्गपरमाणु- 

संख्यक कल्प प दस्रपयन्तं तदवलो कावि; फलम् । 
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तदु तज्रैव-- 

दारुमृद्ग्रावतास््रादि तधा हमादिरूपिशाम् । 

देवो प्रासादलिङ्गानां यावन्तः परमाणवः ॥ 

तावत् कखसद सत्राणि निजदेबालये वसेत् । 

दान्नादिभिः क्रभेरेव दिगुणं दिगुणं भवेत् । 

मणिरलपिेष स्यात् फलमूदं एथक् पथक् ॥ 

लिङ्गपदमत्र लिङ्प्रतिमास्राघारणम् । तथा प्रासादप्रतिमा । 

तत्रैव,-- 

कत्तव्या गभरूपेण प्रतिमेष्टा सुरालये । 

नवदहस्ता विहस्तान्ता ज्य्ठमध्यकनोयसो ॥ 

इस्त दिन वडस्तान्ता पादददश सान्तरा । 

श्रस्याथेः- प्रासादे प्रतिमादस्तमानेन दारुमानेन गभमानेन 

घा विहस्ता कनिष्टोत्तमा । षडटस्ता मध्यमोत्तमा । नवदस्तो- 

तमोत्तमा । तथा कनिष्टकनिष्ठा हस्तमिता । कनिष्मध्यमा 

दस्ता । कनिष्टोत्तमा तिदस्ता । मध्यमकनिष्ठा चतुषस्ता । 

मध्यममध्या पच्चहस्ता । मध्यमोत्तमा षडटस्था। सपहस्ता 

कनिष्टोत्तमा । अ्रष्टहस्ता मध्यमोत्तमा । नवदहस्ता उत्तमोत्तमा । 

एवं नव भवति । एकहस्तादिषरषडङ्गलदद्या सान्तरा प्रतिमाः 

सप्तविंशतिः । सम्भुय षट्जिंशद्मेदाः । णवं दारदेष्यं विधा 

विभज्य तहागदयेन प्रतिमा हाराणां देर््यानुरूपेण भिद्यते । 

प्रासादगभेस्य कोणात् कोणं विभज्य तत्त॒तोयांभेन प्रतिमा गभे- 

मेदाद् भिद्यन्ते । एवमासां प्रतिमानां तद्भैरेन फलभेदः । 
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शिलागद्ारुलोहोलया चिधैकंका पुनमता। 

लोहा श्रयःप्रतिसुवर्णान्तास्तेषां सारविशेषात् फलविशेषः । 

हयभोषे तु- 

लेपजा # # # चान्या चित्रजा पुष्पजा तथा । 

शेलजा दक्तजा चैव शस्त्रोत्वौ णप तथेव च ॥ 

स्फाटिको प्रतिमा शस्ता राजपट्प्रवालजा। 

मणिजा रन्नजा गन्धा सव्यैकामफनप्रदा ॥ 

सौरकाशर्ड,-- 

एकदहस्तादिह्ारभ्य यावदस्ता नव दिज। 

कन्यसा मध्यमा ज्येष्ठा प्रतिमा स्यात् तिभिस्िभिः।॥ 

एतासां प्रतिमानां प्रासाटे प्रतिष्ठा विशिषटफलदा। 

प्रतिष्टानन्तरं तच पृजादिनियमः। 
पूजो पयो गिद्रव्यस्य यावत्कालं दानम् । तथाच नरसिंद 

पुराणे,- 

नारसिंहं प्रतिष्ठाप्य यः पूजामारभेद् दिजः । ` 

तस्य कामाः प्रसिद्धयन्ति पुतरपौत्रादयो भुवि॥ 

हयगोष,- 

एकाङ्गलात् समारभ्य यावदस्तं ग्रहे शुभम् । 

मद्छपुराणे,- 

अरङ्ष्टमातादारम्य वितस्ति्यीवदेव तु । 

गेषु प्रतिमा काय्यां नाधिका शस्यते वुधैः ॥ 



नित्याश्चारप्रहोपः| 1. 

यीगशिवोधे,-- 

भङ्गुलारिवितस्यन्ता कचित् तिषयाङ्गलान्तिका | 

चिच्च जिनपयन्ता कचिद्िन्दुयुगाङ््ला। 

तिष्याङ्गला पञ्चदशाङ्कला । चतुविःशतिपन्ताङ्ला जिन- 

पन्ता । विन्दङ्ला तिंशद ङ्लपय्यन्ता वेत्यथः । एतासां प्रति- 

मानां खे खापयित्वा पूजनम् । तदुक्तं हयगोषं,-- 

प्रतिष्ठितापि न त्याज्या याव्नोवं समर्चयेत् । 

अरय प्रासाद विशेषाः । 

हयशोष,-- 

वेराजपुष्यकलासा मणिकोऽथ चिपिषटकः। 

पश्चेते मेरुशिखरे क्रभेरेव व्यवसिताः ॥ 

श्रादययो वेदास्रकस्तत्र चित्रे वसखायतोऽपरः। 

त्तहत्तायतौ चादयावष्टाखः पञ्चमो मतः ॥ 

भिदाते नवधा मेदे शिवेकंको न संण्यः । 

एवं भवन्ति प्रासादाख्त्वारिंशच पञ्च व ॥ 

तचाद्ः कथितो भेरुमन्दरस्त दितोयकः । 

विमानो भद्रकखेव सव्वतोभद्रकस्तथा ॥ 

रुचिको नन्दकथेव नन्दिविदन एव च । 

श्रीवत्सश्च नवेते ये बेरा तु ससुलिताः ॥ 
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श्रयम्धः,- चतुरखाः प्रासादा पैराजसंश्नका भवसि । तत्र 

चोत्तमादिक्रभेण भेरप्रश्तयो नव । 

तथा,-- 

वड़भोखडराजो तु तथा शालाग्द्ोऽपरः । 

मन्श्रश्च विशाल ब्रह्ममन्द्रि एवच ॥ 

भवनः प्रभवसैव शिविका वेश्म एव च । 

नवैते सुरथादल कोत्ति तः पुष्यकोडवाः ॥ 

श्रयमधंः- चतुरखायताः प्रासादाः पुष्पसंन्नकाः। त्र 

चोत्तमादिक्रमेण वडभोप्रखतयो नव । 

वलयः प्रथमो नाम हितोयो दुन्दुभिः स्मृतः । 

तथा पद्ममहहापद्ये मुशटिकस्रस्तिको तथा ॥ 

शख कलेव योक्त तथा परः । 

वत्ता मैते कंलाससम्भवाः परिकौत्तिताः ॥ 

एतेषां दत्तानां नवानां कंलाससंन्ना | 

गजो हषो इंसनामा गरुडो सिंह एष च | 

भूषणो भूधरस्ेव सोजयः पृथिवीधरः ॥ 

वरत्तायता नैतेऽपि कौक्तिंता मणिकोडवाः 1 

नवानां मणिकसंन्नाविगेषसंन्ना चोत्तमादिक्रमेश गजा- 

दयः । 

तथा,- 

वक्रचक्रो खस्तिकशथ्च वच्खस्तिक एव च । 

चक्रसखस्तिकनामा च गरो गद एव च ॥ 
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कण्ठो विजय्ैव ति पिष्टपसमुहवाः | 

अयमथंः,- श्रष्टाखप्रासादान च तेषां चिपिष्टपसंन्ना विशेष- 

संज्ञा चोत्तमादिक्रमेण गजादयः । पञ्चविधेषु उत्तमा मेव्वा- 

दयः। पञ्चाशदस्तविस्त॒ताः शतहस्तोच्छ्रिताः। श्रन्ये पञ्च पञ्च 

इसक्रमेण । 

लिङ्ककाण्डे,-- 

तरयखिंश्यत् समारभ्य यावत् पञ्चाशमंख्यया | 

ज्येष्ठमेतत् तव्रासादं ज्यं लिङः निवेशयेत् ॥ 

करषोडशमारभ्य यावद् इातिंशद्स्तकम् ॥ 

मध्यमं कथितं घाम तत्र लिङ्गन्तु मध्यमम् । 

चतु स्तात् समारभ्य थावत् पञ्चदश दिज ॥ 

प्रासादं कन्यसस्तत्र कन्यसं सथापयेच्छदम् । 

मध्यमेषु भवेद् ज्येष्ठं कन्यसं मध्यमेषु च । 

एवं विस्तारमुक्ता उच्तामाड,- 

सुरधामनान्तु सव्वषां विस्ताराद् दिगुणोच्छयः। 

अरडाददिगुखो वापि सपाददिगुणोऽपिवा॥ 

एवं भेर्प्रास्रादः पञ्चाशदस्तविस्त॒तः। शतहस्तोच्छित 

गृू्युक्तं भवति । 

शतगङ्कः स्मृतो मेरुशतुहारो मनोहरः । 

भूमिको षोडगेक्ो विचित्र गिखरोज््वलः ॥ 

दिषट्कभौमो बडइभिः शिरोभिमन्दरः स्मृतः । 

चतुश्युखभ्रिभोमसु भ्रनेकगरिख रोज्न्चलः ॥ 
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नन्दिवद्चनसंन्नोऽयं विशलच्छन्दकं शु । ` 

चतुदारोऽष्टभौमश्च भ्रिखरानेकसंयुतः॥ 

वमादिलत्षणानि विस्तरभयान्रेद् लिख्यन्ते । 

तथा प्रासादविशेषे देवताविशेषाः । 

चतुष्कोणात्कशचेव चतुः प्राक शिवमर्डपः | 

चतुश्धखस्य लिङ्गस्य तथा पद्मासनस्य च ॥ 

चिसुखस्य तु लिङ्गस्य तथा तिशिरसो इरेः । 

एकद्ारः समाख्यातस्तथान्येषां दिवोकसाम् ॥ 

रत्तो ङ्द्रप्रियो नित्यमाव्नख् मघुदिषः। 

विष्णोभवति चेष्टा सा दष्टास्तेलसुखस्तु यः ॥ () 

वत्तायतास्तथा ये च चतुरसाक्षतास्त ये। 

शयितस्य रे स्त तु भैरवस्य ठषा कपेः ॥ 

एकदारास्तु ते सव्वं चर््डिकायास्तु ये प्रियाः । 

से प्रजापतिः ख्याप्यो हष देवो महेश्वरः ॥ 

गरुति तथा क्ष्णः सत्वेकल्या मिच्छता । 

गज सुरेश्वरः स्थाप्यो घटे नित्यं जलेखरः ॥ 

वराहथापि कलर वड्भ्याख्च दकेशरो | 

मन्द्रे घनदस्तदन्मन्द्रे कुसुमायुघः॥ 

ओरौोभवान्यौ सदा विप्र वड़भ्यां स्थापिते शम । 

सव्वैत्र स्थापयेलिङ्गमव्यक्तं लिङ्गमेव च ॥ 
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सब्यैत्र स्थापयेद् विष्णुं खितं चक्रगदाधरम् । 

सव्ये सव्येन वा देवा खापनौया यथाविधि ॥ 

प्रासादेषु च सर्व्वेषु बाणलिङ्क निवेशयेत् । 

इयशो्षे,-- 

यो लिङ्ग स्थापयेदटेकं सम्यक् खडास्मन्ितः। 

न तस्य फलसम्पचिवेक्लं शक्येत केनचित् ॥ 

यदि वक्तसदहखाणां सहस्राणि भवन्ति डि । 

श्राय ब्रह्मणसुल्यं वलं शक्ये न विस्तरम् ॥ 

किं ततोद्श्तो वत्छ यदच्यामिच तत् खण । 

सवयन्नफलं प्राप्य सव्यतीथे तपःफलम् ॥ 

शिवलोके वरेचो मान् यावदाभ्रूलसंभ्रवम् । 

भित्र टेहै स तत्रैव लोयते परमामनि। 

दति सामान्यलिङ्गस्यापनफलम् । 

तस्य च महत्वेन द्व्य वियषे फ़लविशष उक्तः । वाणलिङ्क 

विशेषः । इय शो्षं,-- 

वेदिकेन विधानेन यथावत् ख्ापयेत्त यः। 

सहस्रमेकं लिङ्घानां प्रासाद चात्तमोत्तमे ॥ 

ततृफलं कोटिगुणितं बाणलिद्धः निवेशिते । 

मयसङ्हे,--लिङ्धप्रतिष्ठानन्तरम्-- 

एवसमुक्तक्रियायोगं साधको लिङ्गमाखययन् | 

प्राप्नोत्यभिमतान् लोकान् मोन्तार्थो मोचमाप्रयात् ॥ 

भवस्सागरसंहितायां प्रतिष्ठानन्तरम्,-- 

द्र 
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याया प्रतिष्ठिता मुर्तिंखिकालच्च तद्वनम् । 
कन्तव्यमिति यन्निन प्राइरागम राशयः । 

प्रतिष्ठाङ्गत्वेन पूजायामवधिः-- 

श्रवधिर्वाघकः प्रोक्स्तथा षान्मासिकोऽवधिः। 

मासिकः पा्तिकथेति नित्यपूजाविधिक्रमः ॥ 

तधा,-- 

रथात; सम्प्रवद्यामि प्रतिष्टा पितमूत्तिषु । 

यथायथा प्रकन्तव्या पूजा साधकसत्तमेः ॥ 

देवस्याम्नेयदिम्भागी नवेदयं सापयेच्छभम् । 

भच्छं भोज्यं तथा लेद्यं पेयक्चेव चतु विधम् ॥ 

तत प्रस्थानां सहसरं नबेवयसुत्तमार्चसु । 

चिंशतं मध्यमोत्तम क निष्टोत्तमे शतप्रस्यम् 

मध्यमप्रतिमातरये उत्तमे शतन्ुनं मध्यमे चतुःषष्टिः कनिषटे 

इा विंशत् प्रस्थं क निष्ठप्रतिमात्रये षोड़शप्रस्थं दादणप्रस्थं चतुःप्रखं 

एवं यथा भवति तथा पाकं टेवालये कारयित्वा तत्र वेश्वदैवं 

तदुक्गबिधिना क्त्वा नेषेयवलिदानादिकं कायमिन्युक्घम् । प्रः 

परोडशपलम् । 

एवं देवालयं क्त्वा ततृफलाथं विश्णुसम्प्रदानकदटान- 

मिति। नरसिंदपुराण,--गरुडसहितध्यजदानेन विष्णुलो कप्रासिः । 

कपिलागोदाने गोसदखदानफलम् । वामनपुरारे,-वडविघ- 

भोगाधं फलान्विताग्रमदानम्। विष्णुषर्म्रोत्तरे,-- विष्णुलोक- 

प्राप्तये विश्णुकथापुस्तकदानम् । ब्रह्मलोकमहिलकामनया पुराण- 
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वाचकठत्तिदानपूष्वेकं पुराणयुस्तकदानम्। पार्थिवत्कामनया 

पूजाद्रव्यस्यापना्ं वेदिकादानम् । ख्गंदाराधिकरणाय तोरण- 

दानम् । मखशलकामनया नाना विधरिल्यभाण्डदानम् । वारुण- 

लोकाय कुश्मदानम्। चतुःकलशसागरदानम्। चतुःसागरान्तः 

एष्वोदानफलम् । वारिधानोदानं बारुणलोकदम् । कमण्डलु- 

दानं गोदानफनलदम्। प्ूजोपयो गिनानाविधपानादिदानं यन्न- 

फलाय । माल्याघारपुष्वाधारधूपाधारगनखाधारपात्रदानं काम- 

पात्रताये। शुक्तिशङ्कतेजसपा वरदानं पूव्वेवत् । पापत्तयाधं पतद्- 

ग्रहदानम् । पतदृग्रहः परिचा इति प्रसिदः। सुषपदानं रूप- 

लाभार्धम् । देवाङ्मान्जनाय चिवरकूचदानं सन्तापशान्तये । 

यौोकामस्य चामरकूचेदानम् । श्रासनपादपौठदानम्। सवत 

सामलाभः फलम् । खद्नादानं शाखतखितिफलम। उत्तर- 

चछदादि दानं सव्ैकामावाप्तये । सव्बपापन्नयाधं वितानदानम् । 

सूढसमसं व्यवषसदस्रमि तखर्गाय कार्पासवस्तयुग्मदानम् । महा- 

रजनरक्तवस्तदानं सौभाग्यफलम् । कुसुम्भरकवस्तदानं सखोभव- 

लाय । नोलोव्यतिरिक्तवस्वदानं व्याधिनााय । दूकूलदानमम्नि- 

छोमफलदम् । अ्रण्वमेघफलाय कौषेयखरदुवसवदानम् । तूलघटो- 

दानं पव्यफलाय। नानाविधविचित्रदानं राजसूयफलदम् । 

श्राभरणदानमग्निष्टोमफलदम् । सुकुटदानं ओेष्ठत्वफलम् । किरोट- 

दानं राजसूयफलम् । सव्वंत् स्पतिलाभावय कणपूरदानम् । कर्ण- 

भरणदानं श्रौधरत्फलम् ¦ म्रवेयक दानं सब्यै्ास्तन्नानाय । केयूर 

दानं शव्रक्याय। सौभाग्यायाङ्लोयकदानम्। श्रद्गददानं 
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राज्यदम् । नृपरदानं सव्व स्थानदम् । प्रादाङ्कलोयकदाने 

गुह्य काधिपल्यम् । छचचामरायसाधारणराजलिङ्दानं राज्यदम् । 

पाद्कादानसुत्तमगतये । उपानदानं विमानाधिरोषहणदम् । पाद्य 

दानं गोदानफलम् । अचमनोयदानान्नि्चलत्वम् । मधुपकंदानं 

मधुक्लौरष्टतापये। गोदानं विशिष्टखगदम् । गन्धतेलाटिल्ञानोय- 

दानं गनखव्वैलोकलाभाय । वस्रदानं पूर्वैसुक्तम् । यज्नोपवोत- 

दानं ब्रह्मदानफलदम् । कुङ्मचन्दनादिलेपनदानं रूपलाभाय । 

विष्णुघम््--सुगन्धिमनोन्नपुष्यदानं उत्तमभागवतत्वाय। विष्णु 

धर्मग्रोत्तरे,--ग्रामप्राप्तये प्रष्पठत्तदानम | नगरप्राप्रये फलव्ष- 

दानम् । सगुग्गुलशकरधृपटानं सव्वेपापत्तयफलं नरसिंहपुरा- 

सोयम् । विष्णुधर्खौत्तर,--कपृरदौपदानं कुलोदरणमश्वमेध- 

फालदम् । पट्रसूत्रगन्धतेलदोपदानं नोरोगल्सुभगत्वदम् । विष्णा- 

लये दीपमालादानं चन्द्राखददम् । दोपषहक्तदानं खगे लच्मय- 

वािदम् | दोपागारदानं शक्रास्टदम्। एकादशदहादशरात- 

मभिव्याप्य टौपदानं सुवणमणिसुक्राच्छदोपान्वितविमानदम्। 

तधा,--मदावत्तिटानं कष्णपक्ते कात्तिक विगेषतः। तधाप्य- 

मावास्यायां द्वादश्यां वा पूव्धटिने शेषऽपि महावत्तिटानं वासु- 

देवस्य पाष्वयोटत्तिणपार््ऽ्टोत्तर्ततेनपनपू्ण पाते समग्रं महा- 

रजनरकतं वस्तं प्रवेश्य ज्वालयेत् । वामपा तावदहुतपात्रे तादशं 

वस्तं प्र्तिप्य ज्वानयेत्। खगरुचिर खगमो गोत्तरटम् । एक- 

वत्तिदाने तदद्देफलम् । स्मत्यन्तरे,--भच्यमोज्यरेछ्यपियचतुष्विध- 

नेवे्यदानं विगिषटखगेदम्। स्कन्दपुराणौयं ताम्बलदानं परि 
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तुटिफलम्। पनर्विष्णुधर्त्तरे, चदानं रान्यदम् । ताल- 

ठन्तदानं सुखदम् । चामरदानं ओौप्रदम्। पताकादानं वायु- 

लोकप्रदम्। नोलपताकायुततालष्वजदानं राज्यदम्। मकर 

ष्वजयुतश्ेतपताकादानं वर्णलोकदम् । रक्तपताकायुतदरिणश- 

ध्वजदानं पापक्षयदम् । शिविकादानममरावतौप्रदम्। भ्रष्ठदार्न 

खर्गलोकदम्। हस्तिदानं खगेभोगपूव्वकभूराज्यदम् । श्रनड्हानं 

दशधैनुदानफलाय। श्रजाविमहहिषोखरोष्टाखतरदानं वरुण- 

लोकप्राप्िसहस्रगुणितफलम्। श्रारण्यरगपस्िटानमग्निष्टोम- 

फलदम्। दासौदानं खगेभोगफलपूव्यै कसुखस्रानदम् | तूर्य: 

गोतविश्ारदगणिकादानममरावतोप्रदम्। दत्यसङ्लयं देवाय 

तने कारयित्वा रुद्रलोकप्रा्िः। ओखोढ्रत्यकरणं शक्रलोकमदिल- 

दम् । गौतकरणाय द्रव्यं दत्वा कारयिता वा गन्धव्वलोका- 

वाक्तिः।  वायदानं खगनोकावाप्तये। दुन्दुभिदानं कौत्तये। 

धान्यशस्यबोजदानं तस्य तस्यायुषः प्राप्तये। रम्यशाकान्रदानं 

विशोकत्वाय। तथाः व्यस्ननोपकरणमुट्गादिदानं फलठच्दानञ्ख 

गणाधिपत्यदम् । प्रतिमाचितराद्या्चयकरणप्रत्तणोयवेस्रदानं सुख- 

लाभाय । रूप्यदानं रूपदम् । सुवणदानं सव्यैकामाप्तये । भरतं 

च दानमात्रफलाय देवतोहेगेन विधोयते। ददातिश्च यद्यपि 

सखोकारान्तस्तथापि देवतायाः प्रतिग्रहोढलत्वाभावैेऽपि तदेश 

त्यागमात्रे गौणत्वं ददाषैः करप्यते। विधिवाक्ययेषबलाच्च दौय- 

मानद्रश्यस्य प्रतिमायां विनियोगः क्रियते। 

; गन्धस्य सेपनं पुष्यस्य शिरसि दानं अलङ्रणस्याङ्भु धारणमेषं- 
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क्रमेण तेनात दानक्रिया। विष्णुलोकावाप्तथे नरसिंशपुराणोय 

ध्वजदानमहं करिष्य दति सङ्ल्पः। ष्वजपूजनं विष्णुमुद्दिश्य 

पूजने विष्णवे ददानोति त्यागः! हतेतदहानप्रतिष्टाध हिरण्यं 

दक्षिणां विष्णवे टदानोति सुवणंदानम् । एषं दानं क्त्वा घ्जस्य 

देवालयोपरि धारणम्। दक्िणा सुवणेस्य । देवागारे कोण्देशे 

स्थापनम् । देवद्रव्यं लया रच्यमिति विष्वक्सेनस्य प्रतिष्टा- 

काले प्रार्धनात् । एवं भूषणदानादौ । दानोत्तरं भूषणस्य प्रति- 

साङ्गे धारणम् । एवमन्यदूह्यम् । प्ूजोपयो गिनाख्च पूजाकाले 

विनियोगः नैबैदयपाकस्य टैवालये विदहितलात्तदुपयोगि धान्यादि 

दत्वा तत्पाकादौ विनियोज्यम् । 

यत्तु नरसिंहपुराणे- 

चन्दनागुर यौ खण्डवन्दनेरच्युताक्ततिम् । 

विलिप्य भक्तया राजेन्द्र कश्पकोटि वसेद् दिवि ॥ 

यचच-- 

शटशेनापि चकेन पद्येन मधुसदनम् । 

यदा कदाविदभ्य्यं नरो विष्णुपुरं व्रजत् ॥ 

इति तत् पूजाप्रकरणाद् वियदपि शरूयते तथापि वाक्येन परजा 
सम्बन्धे जुह् पणमयी न्यायेन फलश्ुतेरघवादत्वम्। यहा पूजा- 

प्रकरणे पूजाद्गत्रन विहितानां पद्चादौनां पुनरनारब्पवादे फल- 

खवणपून्पैकं विधानम् । न दानरूपमचेयति खवणात्। नचा- 

प्रकरणतो गुणफलसम्बन्धे वाक्येनैव पूजासम्बन्धे वाक्यभेदापत्तेः । 

किञ्च फलद कश््सब्रिधाविति न्यायेन पद्माश्वेनं गन्धानुलेपनं वा 
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क्रियारूपभेव फलाय विधोयते । तव च दानल।भावान्र दत्तिण- 

दानादिरूपा दानेतिकन्तव्यता । नच पूजायां पञ्चोपचारल- 

नियमः । कैवलगन्धादिषमपणस्य पूजाल्वात् प्रोतिहतुक्रियामाजरे 

पूजाशब्टप्रयोगात् । 

तदुक्त-- 

सुतेरपिष्ि पूजात्वाल्जायेत यदि वाच्यता । 

इति । यस्य प्रकरणात् च्रानं नास्ति तस्यारभ्य विधानादपि पूजा- 

सम्बन्धे फलयुतेरथेवादत्म् । फलाश्चवणे खषटपूजाङ्गत्वम् । यत्र 

तु प्रूजाप्रकरणाद् वहििरेव कैतकोपुष्ं यो ददातोत्यादिरूपैण 

युष्पदानं ततर दानेतिकत्तेव्यतया दानम् । 

प्रतिष्टा च देवानां संत्तेपाव्ररसिंहपुराणोक्ता । तज्रादी मव्छ- 

एराणोक्तविधिनाऽष्यः। प्रयमं भूमिसमकरणम् । मातेव पुच- 

मिति बलोवदेपूजा । युच्ञान ईति बलोवदेयोजनम् । फालसासरा 

फालयोजनम् । शुन॑सु फाला इति लाङ्गलपूजा । युनक्ति सौोरेति 

लवा नम् । दूने दावेति पोडनम् । ददं भूमिं यां पिदा 

महौस्याम भूरसि या भोषधौः एतेर्बीजावापः । धान्ये प्ररूढ 

गोभिः खादनम् । तत्र शुभदिने वालुपूजा । एका्ोतिपदवासु- 

लिखनम्। मध्ये नव प्दम्। प्रान्तपंक्तिचतुष्टयमध्यमपश्च- 

कोष्ठानां खस्यान्तरालको्ेन एकौ करणम् । ईशानादि वदिष्ा- 

तिंशत्कोष्ठेषु हातिंश्हेवता । 

शिखौ चैवाथ प्रजन्यो जयन्तः कुलिभायुधः । 

सूयसत्यष्टगाकाशा दिशि प्रायां व्यवखिताः ॥ 
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अग्निः पूषाथ वितथो खहच्तेव्रयमावपि । 

गन्धव्वभङ्राजी च खग एते तु दस्तिरे 

प्रतोच्यां प्रथमं पिढगणा दौवारिकस्ततः । 

सुग्रोवः पुष्पदटन्तख पञ्चमस्तु जलाधिपः ॥ 

श्रसुर्च तथा शेषो वायुरेते प्रकौर्तिताः । 

रोगाहिसुखभज्ञाटाः सोमसूर्य्योऽदितिस्तथा ॥ 

दितिश्चेतासतु विज्ञेया दिश्यदोच्यां व्यवस्थिताः । 

श्रन्तःकोष्ठसतु ईशानो दितोयकोणकोे श्रापः । श्रन्तरागनेय- 

कोणकोष्ठे सावितिः। नैक तकोणकोे जयः । वायव्यकोणको् 

श्द्रः। मध्यनवपदस्य पूर््वतिपदे श्रयमा। श्रागेयटतोयकोण- 

कोष्ठे साविति;ः। नवपददक्षिणविपदे विवखान् । नकऋत- 

ठतीयकोणकोष्ठ॒विबधाधिपः। नवपदपश्चिमतिपदे मिच्रः। 

वायव्यतौोयको णको राजयच््ा । नवपदोत्तरतिपदे ए्थवो- 

धरः । ईशानटढतौयको ण कोष्ठे श्रापवत्घः । मध्ये नवपदे ब्रह्मा । 

एषां गन्धादिभिः पदार्थानुखमयेन पूजा ततः प्रायसबलिः। 

एष प्रायखबलिः शिखिने नम इति मन्तरेण. ग्टद्ोक्तविधिनाग्नि- 

मुपसमाधाय शिख्यादिभ्यो दश दश ब्रह्मणे शतं होमः। तत 

श्राग्नेये उक्ररोत्या ब्रह्मस्थाने विष्णुपूजनम् । योपूजनम् । गणेश 

पूजा। वाम्तुपुरुषपूजा । मध्ये वस्त्रयुग्मच्छत्रपञ्चरत्रपञ्चपन्ञव- 

भोभिततीथेजलपूर्णाष्येकुम्भसापनम् । तदुत्तरे तादृशककरो । 
तच्र ब्रह्मपूजा । दिच्छिन्द्रादिपूजा। ककंरीं गोला प्रासाद- 

सोमाप्रादच्िखेन जलधाराश्रामणम् । जलधारायां सप्वोज- 
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वपनम् । वास्हुमध्ये हस्माजखाते चतुरङ्कलगन्तं चन्दमा्ेलिे 

विष्णः ध्यालाघेदानम् । 

गतानि राच्साञचेव येऽ तिष्टन्ति केचन। 

सव्वं ते व्यपगच्छन्त् (चास्तं गह्ाम्यहं इरेः ॥ 

दति मन्ले ककंरौजकशेन गन्तपूरणम् । तच(र) रक्रपुष्याचत- 

न्याः । दचिणावत्तं शएभम् । बौजेष्डद्िरन्त॑पूरणम् । ततः 

पादमंस्कारः स्मात्तेन विधिना ग्िलाचतुष्टयस्येष्टकाषतुष्टयस्य 

वास््तेण च्षाछ्लमम् । पुनवंच्यमाणएनन्दादिमन्त्ः चालनम् । गित- 

तण्डुलेषु स्थापनम् । नन्दाये नमः । भद्राये नमः । जयायै नमः| 

र्णाये नमः। दव्येतेम॑न्तेगेन्धा घेः प्रजा । कोणेषु खात चतुष्टयम् । 

तज स्थाने मम्ल: 

मन्दे मन्दिनि पुष्यं रच स्थापयाम्यहम् । 

अस्मिम् सन्तिष्ठ यावद्ाचन्द्रतारकम् ॥ 

श्रायुष्कामं रियं मन्ये ददासि सव्वेदा नृणमम् । 

श्रस्मिन् र्वा सदा कार्यां (प्रस्तावे रच सव्वंद्ा ॥ 

द्तौशाने । 

भद्रं त्वं सव्वेदा भद्र पुखां डुर प्रभावाः । 

आयुष्कामप्रदे देवि शोघ्रदा स्वेदा भव ॥ 

दत्याग्नय्याम् । 

(१) वास्तुपनामह । (२) श्यत 

(इ) प्रासादे । 

४९ 
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जये त्वं सव्वेदा भद्र! सज्िष्टठ सथापिता मया । 

(नित्यं जयावहा देवि खास्यामि गोघ्रतो भव ॥ 

दति नेषत्याम् । 

पणं लं हि महावीयं स्वैर) सम्मोदलकच्षे । 

सत्वे सनयणमेवान प्रासादे कुर् सव्वैदा ॥ 

इति वाय्ये | 

एवं पाद्यं संछ्त्य तदुपरि प्रासाद घटनामच्छपुराणएभ्रयाद्यनु- 
सारेण । ततो यथोक्रदिने नरसिहपुराणणोक्रविधिना प्रतिष्ठा । 

सखस्तिवा चनसङुःल्यः । 

पुचपौचादिकामो मोचकामो वा नरमिंहप्रासादप्रतिष्ठामहं 

करिष्य श्राचाथ्येकमं दति। श्रावचाय्ये्रह्यावरणम्। पुरुषष्टक्रप्रूजाजाप- 

ककरण, प्रासाद्ाये चतुर्दारमण्डपकर ण, मध्ये श्रष्टद लपद्मलिखनम् । 

चटोदकेः प्रतिमाक्ञापनम् । मण्डपे प्रवेशनं तचोत्तरभागे पञ्च 

गव्येन खाप्य उश्नोदकेन च्रपनं। ततः शोतोदकेन दरिद्राङङ्मादि- 

युक्रचन्दनेदपलेपनम् । वस््रमाेरलङ्कत्य वेष्णवद्छग्मिः प्रायेनम् । 
नद्यां इदे वा नौत्वा प्रवेश्य जिराजमधिवासनम् । सद्योऽधिवासो 

वा । तच उत्था पूष्वेवत् च्ञापयिला मण्डपे नयनम् । विष्ण- 

मग्नः खपमम् । वस्तरमाच्यरन्नादयेर लङ्रणम् । ब्राह्मणभोजनम् । 

पुष्याच्तमिश्रान्नन दश्दिच वलिरिद्रः प्रौवतामिल्यादिमन्नेः । 

एवं मध्यरात्रे तथोषसि । उदिते वा, माहभ्यो नमः । विन्नश्राय 

(९) नि्यं जया जयादेवौ । (र) सन्दोह । 
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नमः| इति उदिते वलिः। प्रभाते पुरूषषुक्रजापकस्य पुरुषसूक- 

जपः। भाचाय्येकश्म । ततः पुष्योद्केन प्रासाद्प्रोच्चणम् । पञ्च- 

गव्यकषायोदकाभ्यां ओ्रोमग्छेण पिष्डिकालालनम् । प्रासादे प्रवेश्य 

देवमानुषभागयोः किञ्चिदौगशानिमाश्रित्य पिण्डिकाखापनम् । 

उपोषितो यजमानो दिजः मह ““ उत्तिष्ठ ब्राह्यणस्य त ” इति 

प्रतिमामुत्थाण प्रासादद्वारेण प्रवेपाते स्थापयिलाघे-पाद्य-मधु- 

पर्क दिभिरणभ्यच्ये मन्तेणच्छादयेत् । श्राचाय्यैः पिष्डिकागत्तं सुवकें 

किञ्चित् द्वा वस्तेण गन्तमाच्कराद्य पञ्चघोषवाद्यत्रह्मघोषादिषु 

क्रियमाणेषु भरवसक्ेन पिण्डिकागत्तं देवं स्थापयेत् । ^ घरुवाद्यौ प्रवा 

एथिवो भ्रुवं विश्वमिदं जगत् ” । दति मन्त्रः) विष्णखक्तन कुश- 

वारिणा प्रतिमाप्रोच्णम् । तदगऽत्निमुपसमाधाय परिस्तोय्ं 

देवस्य जातकर्राय्थं चतसः चतस्र श्राङ्तोरविष्णगायज्चा 

तवा रेष्डयां चातारमिन्धमिति याम्यां परेऽपि वाममिति 

वायव्यामिमं मे वरुण दति यत्ते सोमेति सौम्यां श्राज्यं चर् 

च इवा परो माता तक्वेति खूकाभ्यां सबव्वेचाहङतोङला जपं 

च कररययात् । यद्यस्य कर्ममाखन्तरितं यत् वा नूनमिहाकरम् 

शरप्रिः खिष्टकृत् दयाम् । भ्रचे सििष्ठन् सुतं करोत् । इति 

खिष्टृत् । वस्त्रे दे कुण्डले दे श्रङुरोयकं गां काञ्चनं दक्तिणां 

दद्यात् । दय्येवादयवेदध्वनिदौ पपताकाचचामरादिषु सक 

कलशाष्टसदखेणाष्ट शतेनेकविंग्रेन वा देवस्य सपनम् । ब्राह्मण 

भोजन त्रद्यजापकदचिणा च मश्यपुराणोक्रविधिना प्रतिष्ठा । 

प्रासादस्य प्रा्यामुदौच्यां वा दश्रदस्तचत् हस्तावरवेदिकमण्डप- 
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करणम् । पूवा दि दारेषु चो दुम्बराश्वत्यवटहृतानि भ्ूपत्रैकशसतानि 

चतुरेस्तोच्छ्रितानि दाराणि, उपरि पताकादिपुष्यमालाग्ोभा। 

दारेव्वष्टौकलप्ा वस्त्रयुग्माच्छल्लाश्॒न्दनोदकपूर्णाः काश्चनचूत- 
पल्लवादिग्भाः श्र्टदिचु श्रष्टौ ध्वजाः। चातारमिद्धं। लक्लोऽप्र । 

सुयावोदेवाः। श्रसुन्न्तं त्वया । श्रानोनियुभिः। वयसोम। 

तमो ग्रानम् । आ्रद्धन् नमोऽस्तु सर्पेभ्य इति मन्लेस्तच लोक- 

पालपजा । तेभ्यो मासभक्रवलि च दद्यात् | मण्डपोन्तरे चत्भागेन- 

स्ञानमण्डपः तच कुशास्तरणे प्रतिमास्थापनम् । खामिनः शन्ति 

पूजा त्षमध्वमिति वचनम् । श्राचार्य्याय गोद्चिणदानम् । 

“ नमो भगवते तुभ्यं शिवाय इरये नमः । 

हिरण्धरेतसो विष्णो विश्वपाय ते नमः " ॥ 

दत्यामन्त काञ्चनेन नेत्र्यो तिःप्रकल्यनम् । 

ससुद्रज्येष्ठेति पञ्चगव्येन स्लानम् ¦ या श्रापोदेया दरति कषायेण 

(यासा त्यञ्येति शत्तिकोद्केन । श्राषपो हिष्टेति भस्मोद् केन एवं 

पररद्धि कला संस्थाय गन्धादिभिः पूना । वस्त्युग्मदानम् तेषु 

ब्राह्मणस्य त द््यपस्थाप्य रये तिष्ठेति शिक्पिभिः सह रयं करणम् । 

शरहृष्णेनेति मण्डपे प्रवेश्रः। शय्यायां कुग्रुष्याण्छाल्तोख प्राञ्ृखे 

स्थापनम् ¦ श्राप देवा श्रापो श्र्मानिति मन्ल्लाग्यां वस्तकाञ्चनादि- 

युते निद्राकलश्स्य शिरःप्रदेशे स्थापनम् । दूकूलपद्वाच्छननेचो- 

पधानस्य शिरसि दानम् । मधुसपिन्यामश्ननम् । सिद्धां प्रयुज्य 
~ "~~--~---~~- --~-~~------- न~~ ~~ ~~~ ~~ ~-- ------ 

(१) असुन्वन्तं तत्वायामि । (२) यासां राजे। 
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याते ्राणायख याते शद्रेति मन्त्रा्यामालमः। गन्धपुषयेः पूजा । 

वा दस्पत्येन प्रतिसर बन्धनम् । चिषवस्तेराच्छादनम् । इजलामर 

दपणपुष्यरन्नौषचिविविचग्रयनास(\नादिभाजनानि अ्रभि्ला शूरे 

दति पाश्व॑तः कार्य्याणि । च्षारक्ौद्रतपायसभच्छभोज्यषड विध- 

रमानां समन्ततः सखापनम् । आम्बकमिति स्वतो बलिदानम् 

मत्तिपानां दिचु निविगश्रनम् । द्योक्षविधिना शच्छभागान्ते 

पालाश्ोदम्नराश्वत्यापामागेग्रमौनां प्रत्येकं शतद्वयेन सह होमः । 

दष््रादित्यादिग्राज्निक्रैः अम्बकमित्यादिपौषिकेषत्वा देवश्य 

पादस्यक्रनम् । पुनङ्खला नाभिश्यश्रेनं पुनता वह्ठसपंनम् । 

पन्वा भिरःस्पशेनम् । होमकाले च भरोषक्त यावमानोँं च 

मोमचुक्रं सुमङ्गलम् । शान्तिकथा न सूकरं च रल्लोप्रच प्राच्यां 

व्यादतिः | रौद्रं पुरुषद्ूक् ष स्लोकाध्यायः) च सुक्रियम् । 

(-मण्डलाध्यायं च दक्विणे श्रध्वय्येः । 

वामदेव्यं इरत्छाम व्येष्ठसामरथान्तरम् । पुरुषदूक शान्तिक 

भारण्डानि च सामानि इन्दोगः पञ्िमे॥ 

श्रयवेणं श्रङ्गिरसं नोलर्द्रमपराजिताम् । मधुसक्न णन्तिका- 

ध्यायं चोन्तरे श्रायवणो जपेत् । लोकपालेभ्यः । 

'" वसुधा वसुरेतांश्च यजमानो दिवाकरः । 

जलं वायुसखथा सोम श्राकाशरं चेति मूततयः” ॥ 

(१) विचिच्रभोजनानि । (२) प्लोकाध्ययनं । 
(३) मण्डना । 
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श्वेः पप्रहपति-खग्र रद्रभव-दशानमहादेव षति मृन्िभ्यो 

्रेदिक्ररमन्लेयेयाखं होममाचरेत् । ₹दस्तमानचेषु कण्डेषु मूत्तिगाः 

सब्वेतो दिश्रः। तथा शान्तिघटान् ज्ञुर्य्यात् । सव्वङ्गण्डेषु तेषु 

हो मसंपातानयनम् । श्रतान्ते वा सहखान्ते सचा पूर्णाङति- 

भवेत् । 

““ समपादस्तयो न्यस्तः समाद्धमभिनिकिपित् । 

मृलमध्योत्तमाङ्गषु देवस्य च शिरःस्थिते ” ॥ 

पूजा च सम्यक् कार्यां । स्वेभ्यो वस््ादिदानम् । हमांग॒रो- 

यकद्ानं ब्राह्मणभोजनं नत्यगोतादि। एवं प्रतिमायाः 

चिराचमेकराचरं वाधिवासं कचित् सद्योऽधिवासनम् । पुष्पोदकेन 

प्रासाद प्रोच्चणम् । मन्त्रेण तेन प्रासाद् मध्ये किञ्चिदो शा. नमाञ्चित्य 

कूश्मेशिला । तदुपरि तदुपमाना।ः' ब्रह्मग्रिला खाया । ततो 

देवता-भार्ययाश्रयमन््ेण पञ्चगयेन पिण्डिकाच्चालनम् । ततः 

कषायोदकेन प्रासादस्य मध्ये ब्रद्मभागः। तत्परितः देवभागः 

तत्परितो मनुख्यभागः। तत्परितः दैशानभागः। एवं 

ज्ञाता ब्रह्मभागात् किञ्चिदाशित्य देवमानुषभागयोः पिण्डिका 

स्थाणा । मध्यात् किञ्चिदा दिशमाश्रित्य । उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्य 

त दृति देवोत्थापनं प्रसाद् मध्ये नयनम् । पौटठे धापयिला 

पाद्यमधपर्कादिदानं सव्वबोजानि सव्वधादूनि सव्वेरन्नानि 
मत्रोषधौः खर्लोकपालानामोंक)रपूव्वे न्यासः। सर॑बौोलाभावे 

(१) किञ्चिदि्णानौं । (र) तदुनमाना । 
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यवाः सब्वरन्नाभावे सुक्राः हरितालम् । सव्वधालभावे सवषं । 

सर्वोषध्यभ।वे सहदेवाः एषामष्टदिचु प्रत्यावरणे न्यासः ततः 

खस्रदिगशि तोक पालमन््रः | 

^“ इनदरस्त् सवेदा दोप्तः सवेदेवाधिपो महान् । 
= पा 

वञ्जदस्तो महाम्लस्तस्म्े नित्यं नमो नमः ॥ 

श्ररूणः पुरुषो दघ्नः सवेटैवमयोऽव्ययः । 

धूमकेतुर नाध्यचसतद्मे नित्यं नमो नमः । 

यमश्चोत्पलवर्णाभः किरोरौ दण्डष्टक् षदा । 

सवेमाचौ विग्णद्धात्मा तस्मे नित्यं नमो नमः॥ 

नेच तस्तु महान् छृष्णः सवैर च्लोऽधिपो महान् । 
(~ र 

खड्गदस्तो महा मत्वस्तस्मे नित्य नमो नमः ॥ 

वरुणः पुरुषो दौप्नः सवेदेवमयोऽव्यः । 

श्रवलो विष्णपुरुषो वर्णो निन्नगा धिपः । 
[> * 

पाश्रदम्तो महावास्तस्मे नित्यं नमो नमः ॥ 

छतयष्टिसमायुक्रः पवनो श्डगवादनः । 
€ {~ ९ . * 

दाध्यच्चञ्च.*) चतुवक्स्तस्मे नित्यं नमो नमः ॥ 

गौरो यस्तु पुमान् सौम्यः सर्वोषधिसमन्वितः । 

कुवेरोऽथ मदा वाङ्कस्तस्मे नित्यं नमो नमः ॥ 

ग्रान: पुरुषः शक्तः शव विद्याधरो महान् । 

एएक्तरस्तो विरूपाचस्तसने नित्यं नमो नमः ॥ 

(९) ्टोमाध्यच् 
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प्मयोगिखतुमू न्तिदेवानाशच पितामहः । 

यशाष्यसशतुवंश्र्तस्मे नित्यं नमो नमः । 

योऽसावनन्तरूपेण ब्रह्माण्ड सचराचरम् । 

पुष्यवत् धारयेत् मृ्चिं तसौ निद्यं नमो नमः" ॥ 

रनन्यासानन्तरं शएज्तवस्त्ेण गर््ताच्छादनं तजर श्ुभक्षणे भुवा 

द्योरिति मन््ेए गर्तोपरि स्थापनम् । ख्िरौकरणं दवस्य मस्तके 

शस्तं दत्तवा निरश्ननानन्यब्रह्मवेन देवस्य मूत्येभिन्ललेन ध्यात्वा 

सस्य देवेनेक्य चिन्तनम् । टरेव्रतसामरद्र सूक्त पठनम् । 

“^ श्रतसो पुष्यषङ्ा शं श्ह्ुम्वक्रगदाधरम् । 

स्थापयामि देवेशं देवो श्वा जनाटनम् ' ॥ 

दत्युक्वा वेग्णववेद मतता न्तिकस्ात्तमन्त्राणां च जपः। स्थापि- 

तस्य देवस्य पाश्चस्ितानां परिचराणणं सरणम्) । ततः परजा । 

आगच्छ भवन्ननुय्रहाय शिवो भव शाश्वतो भव प्रजां 

('ष्हाण । 

ॐ नम इत्यावाहन । चखागतं भगवतः सोमाय (र 'घग्ोलाय 

सपरिवाराय प्रतिग्क्ातु भगवन् मन््पूलेभिममधे पाश्च 

माचममोयमासन ब्रह्मणा* विहितं नमो नमः खाहा यज्ञोप- 

वोता दौनाभ्रु पलक्णात् गन्धादिताग्बूलातखमपेणं च । शण हि 

ब्रहमदोषेदेधिक्ोरमधु(५ ्रक॑रापुष्यगन्धोदकैः । यत् जातः । ततो 

विराट् सदस्रशोषां श्रभिला शूरपुरष एवेदम् । जिपादद्धं येभेदं 

(१) खोकर । (२) प्रति्रष्ाय। (द) सगणाय । 

(४) ब्रह्मणाभिहितं । (५) त । 
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शूलम् शृतयेतेः पनं । ततः हला स्यगरहुभेमूले मध्ये शरिरस्छपि । 

प्रा्षादोपरि ष्वजारोपणम् । यथोक्रफलकामनया प्रासादोत्छगेः । 

विष्णवे (°दृदं ओेलमथयमिष्टकामयं वा मेरनामानं मन्दरनामानं 

प्रासादं ददानौति। ततो यजमानस्य मर्व्वालङ्धारायैराचाययं- 

ब्रह्ामृ्तिपानां पूजनम् । अन्येषां च ततस्त मधुना प्रयमे- 

ऽहनि लेपयेत् । हरिद्रासिद्धार्थन दितोये। चन्दनयवेखतोये | 

मनःगरिलाप्िथङ्गुभ्यां चतुरं । छृष्ण('तिलेः पश्चमे । ““ टतचन्दन- 

केशरे रोचनानागपुष्येः। यत्र मद्योऽधिवाषः स्यात् त्र सव्व 

निवेदयेत् ” । सिक्रतासन्जंर-सतेलादिभिः खणेषन्धाने देवस्य 

निश्चलोकरणम् । चलने महान् दोषः । (रपु ष्पाहजयमङ्गल- 

करणं, जिपञ्चुसप्त वा दिनानि स्यात् महोत्छवः। चतुय हि 

महाक्ानम् । 

^“ दध्यचतक्घुश्राय्राणि चौर दृर्वास्तया मधु | 

यवाः सिद्धा॑कास्चेदष्टंगे यो षिते: सह” ॥ 

दत्यधेदानं जुम्भवये । गजाश्वरयवश्मोकवरा दो द्ूतवेश्वागार - 

तोयष्टदग्ददां घद्धूतासोति मन्त्रेण प्रेयः । ग्न्नोदेवोः श्रापो 

हिष्ठेति मन््ेण जलप्ूरणं , तैः सतपनम् । गायल्या.* गोमूच, 

गन्धदारेति गोमयम्, श्राप्यायख्ेति पयः । तेजोऽसि दति टतम् । 

देवस्य त्वेति कुशोदकं ग्होला सव्वंषां पाच करणं ¦ तेन 

(९) इमं । (र) छष्णाजिनतिजैः। 

(द) अन्नसच्रदान (४) साविल्या । 

५९ 
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खपनं। दधिक्रावणो टति दन्ना । श्रायायखेति चौरेण, तेजोऽसि 

दृति तेन । मधुवातेति मधुना । षर खत्ये मेषन्येति पुण्योदके । 
हिर ष्छगम('दति रन्नोदकेन । देवस्य वेति कुशोदकेन । (रशशरङ्गु 

टाया चिफलोदकेन । सावित्या गन्धोदकेन स्रापयित्वा सदेवा 

व्याप्रवसा श्रतिवला श््ुपुष्या वचासिहसुवचला दति महोषध्य- 

टकम् । यवगोधूमनौवारतिलग्रामाकग्रालिप्रियङगुत्रौ दोत्य्टकम् 

दला सुवणेरुप्यकांस्यानाम् भ्रभावे मू्तिकैः कुशैः सहसेः (“पञ्च 

शेवा षष्टिभिः पञ्चाग्र्धिः* पञ्चद प्रभिर्वा ल्लपनम् । कचित्पात 

गोमयेन च्छदा वा खसिकशद्खेत्यलग्रोवत्सद् पंएनन्दावर्तानि कृता 
पञ्चवर्णा दकपञ्चवणेरजतदूर््वाचततिलेः छृला तेन नो राजनम्"*) । 

“ देव. >) चसमायुक्र यवदानसमच्िते । 

सवेवणेप्रभदे च वाससो तव निर्मिते" ॥ 

वस्तयुगम मिदम् । 

^“ शरोर तेन जानामि चेष्टां नैव च नेव च। 

मया निवेदितान् गन्धान् प्रतिग्टद्य विलिप्यताम् " ॥ 

दति कपूरकुङमगन्धदानम् । 
“ त्वं चद य्यज्यो तिश्च विद्युद भिस्तयेव च । 

लं सवज्यो तिषां ज्यो तिर्दोपोऽयं प्रतिग््ह्यताम् ” ॥ 

(१) केवल द्रा | (र) हिरण्येति । 
(३) अस्राय । (४) अद्शतेरवा । 
(५) चिंशद्धिर्वा। (६) श्र्धोदकेनाचमनदानं 

(७) वेद-- 
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इति दोपद्ानम् । महाश्रषाय ते नम दति श्राभरणटानं। 

सपञ्चरतरकरक्वस्े्यतुभिः कलगरष्टभि्वां देवस्य लेति कप्, 

नवयदहाभिषेकमन्ते(र)यजमानामिषेचनम् । यजमानस्य महो पचारेण 

दे वप्रजनम्। वस््रालङ्ारयन्ञभाण्डमण्डपादोनि श्राचार्य्यांय दानम्। 

सर्गवोपायेन श्राचाय्येखखय प्रसादनं गदस्यविप्र एव श्राचाय्येः । 

पाषण्डिनि कते कुल चयम् । स्मात्तमते प्रासादष्वजप्रतिष्ठादे- 

रभावाद्खजारोपणं शवा प्रासादोव्छगे एव तत् फलाय: । प्रासाद- 

प्रासादगणाधिक्यादुत्सगं एव विगेषः। दति समान्तदेवप्रतिष्टा, 

पंचरात्रानुसारेण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठादौपेऽस्मत्कृते विस्तरेणोक्ता । 

दे वग्टहप्रसङ्गात् मनुखग्रहकर एविधिर्च्यते । पुण्छाहे माटका- 

पूवकमाभ्युदयिकं श्राद्धं हला पूर्णाह्तिवदान्ये संत्य सम्भस्थाप- 

नावटेषु चतु परतयेकमाग्रेयको णादारण्यमच्युताय भौमाय खाड- 

तयेका(२।छतिहमः। होमक्रमेण प्रत्यवरं श्रिलाश्थापनम् । तद्- 
परि स्तम्भोक्रयणमाद् यादिक्रमेण । तच मन्तः । 

^“ दमासुक्रयामि भुवनस्य नाभि, 

वमोद्धारां प्रतरणं वदनाम् । 

दृहेव पुवं निमिलोमिगश्रालां 
चेमे तिष्ठतु एतमुचमाणः ॥ 

श्रश्वामतोगोमतोसुनुताव, 

्ुच्छरयस् महते सौभगाय" ॥ 

(१९) अयवंोनेवग्रहेर्हामः। 
प ५ व [॥ (> 

(२) अभिषेकमन्तैयंजमानाभिषेचनं । (द) रकेकाङति । 
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्आल्वा शिश्दराक्रन्दत्वा गावो धेनवो वाश्यमाना: । 

आला कुमारस्तरुण (*\श्राख्कोजपदेः षह । (रश्राद्माप्ररतः 

कुर श्रादघ्रः कलगेरुपचमश्य पन्नो टहतोसु वासारयिनो धि 

सुभगेसुवौय्यं श्रश्वावत् गोमद्यजखराणे दव । श्रमिन्नः प्ूजितारं 
यिरिदमनश्रयोऽवसानः। दति चतुषु (र'ईस्तेषु मन्ताटृन्तिधेवल- 

गदष्यनेनेव मन्त्रेण शिलाचतुष्टवस्धापनम् । श्रयाद्निष्यक्न- 

श्रालाकमे। गटहमध्ये श्रावसथ्याग्रिख्यापनम्। (*ब्रह्मवरम् । ब्रह्मो प- 

वेशनम् । श्रग्रेरत्तरे जलपृणेतावपाचम्धापनम् । ५ परिस्तरणम् । 

पाज्रामादनम् । ईप्रोचणास्ख्कारपाचप्रो्चणाच्यनिवेज्याधिश्रयण 

च हाधिश्रयणं श्वसम्माजेनाव्योदासनप्रोच्येत्यवनान्ते ग्रहात् 

(°'वहहिगेमनम् । ब्रह्मन् प्रवेश्रामोति प्रश्नः । प्रविशेति ब्रह्मानु- 

ज्ञातस्य प्रवेश्रः। र्तं प्रपद्ये शिवं प्रपद्य । दति मन्त्रेण प्रवेशः, 

उपविश्च श्रो पयमनङ्गुश्रादानसभिधादानं पय्युदफानि । 

श्रय होमः । श्राज्येन षड़ाहतयः। इह रति विदरमध्यमिह 

एतिरिहइ खष्टतिः खाहा । इद श्रग्मये। उपष्टजं धर्णमाचे 

धरुणो मान्तर धयताराय स्फोषमस्मासु दधरत् चाहा । 

इदमग्नये । 

वास्लोष्यते प्रतिजानाम्यसांत्छं वेग्रो श्रनमोवो भवानः। 

मन्ते महे प्रतितन्नो जषख शक्नोभव दिपदेष रतुष्परे साहा । 

(१) आवल्छोजपदेः स्ट । (र) आत्वा। (द) स्तम्भेषु । 
(४) निरपेलौकिकाममिश्यापनं (५) ततः प्रणिताप्रणयनं । 
(र) प्रोच्छगाज्यसर्वाज्याधिखययं । (७) प्ष्ाभिमुखस्य प्रश्रः । 
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द्द वास्तोष्यतये। वास्तोष्यते प्रतिरश्छयेन एधि चायस्फा नोगोभि- 

रश्ेभिरे धि । श्रजखस्तं राम पितेव पुजान् लष शक्नो भव 
दविपदे चतुष्यरे खाहा। इदं वास्तोष्यतये वास्तोष्पतेश्रश्वयर् 

संसजाते महामदहिरणएमयाग्ातु मया । 

पाहि कडुपयोगे च रत्नो यूयं पातद्खस्तिभिः । सदानः 

खाहा । इदं वास्तोष्यतये। श्रमोवदहा वास्तोष्यते विशरूपाश्या 

विग्रत् मखास्ुच्ेव एधिनः खादा। इदं वास्तोष्यतये। तत्र 

्राघारावाच्यभागो तत्र म्धालोपाकाङ्तयः) श्रभ्निमिन्र रस्यति 

विश्वेद वापनुत्तये । मरखतं वाच वाजिन च वाम्तुद् त्तवाजिनः 

स्वाहा । दृदमग्रये इन्द्राय टृदसतये विरभ्यो देवेभ्यः सरखत्ये 

वाजिने । 

“ सपद्वजनाः सर्व्वान् दिमपन्तं सुद् भेनम् । 

वसुश्च स्द्रानादित्यानोग्रानं जगवे(? षड ॥ 

एतान् सर्व्वान् प्रपद्येऽहं वास्त मे द त्तवाजिनः खाहा "८२ ' ॥ 
ददं कचं विकचं विश्चकमेण ओषधीभ्यः वनस्पतिभ्यः । 

"° धातारं च विधातारं निधोनां च पतिं सह । 

एतान् सर्व्वान् प्रपद्येऽहं वास्तु मे दत्तवाजिनः खाडा॥ 

ददं धात्रे विधात्रे च निघोनां पतये नमः। 

श्रोनं(* प्ूभमापद वास्ठदत्त ब्रद्धप्रजापतिम् " ॥ 

(९) रिल्द । (र) जगदे 
(३) इदं सर्वदेव जनेभ्यो हिमवते सुदश्रनाय। (४) खोनं 
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सर्वाश्च देवताः खाहा। इदं ब्रह्ुप्रजापतिभ्यां सर्वांश 

दटेवताण्यः। स्थालोपाकेन षिष्टहत् । शरादिप्राजापत्यान्तम् । 

प्राग्रनम् ¦ माजन, ब्रह्मणे द्चिणादानम् । कांश्रपाते सम्भारः। 

सच्तौराष्छोदुम्बराणि । दुर्वा-गोमय-द्धि-एत-ङुश-यवानां चतुः- 

सम्भारेः वा सदन्त.°स्यानेषु प्रोचणम् । अरय गस्य पूर्व्वं सन्धौ 

सप्रनम् । पव्वैकोणे मन््पाठः | रोख ताग पूर्व्वं सन्धौ गोपाच- 

यताम्(₹)। इति यश्चला सन्धौ गोपायन) तामिति। दविणांश्र- 

सन्धावभिन्नाश्रतियज्ञस्यवाद् चिणा च द् चिणसन्धौ गोपायेतामिति । 

शरन्नं च त्वा त्राद्धयणख पञ्िमे मन्धो गोपायेतामिति पिमे सन्धौ । 

उचिता सुनृता च मा उन्तरे सन्धौ गोपायेतामिति (५ उत्तरमन्ध्य 
मदगरनम् । केता च मासुकेता च पुरस्तात् गोपायेताभित्यममि- 

वैके तातौ प्रपद्ये तभ्यां नमोऽस्त तौ मा पुरस्तात् गोपायेता- 

मित्यनेन प्रत्युपस्थापनम् । गोपायमाना च वच्छमाणा च 

दक्षिणतो गोपायेतामिह वै गोपायनम् । राति च रचणाति५' 

प्रप्य ताभ्यां नमोऽस्त ते नो द््चिएतो गोपायेतामित्यनेन 

मन्त्रण वा गयुपस्यापनम् । दति श्रटजाग्टविश्पश्चात् गो पायेता- 

भित्यन्नं वे दितिः प्राणोजाश्च विस्तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽष्टुतौमा 

पञ्चात् गोपायेत मित्यनेन प्रत्युपस्थापनम् । 

(९) गन्तस्थानेषु । (र) गोपायनिति । 
(३) गोपायतामिति । (४) उत्तरसन्धावभिमणश्रंनं | 
(५) रत्तमाणाते प्रपदेय । 
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अखभ्नश्चानवद्राणएखोत्तरतो गोपायेतामिति चश्रमादाय खभ्रो 

वायुरनवद्राणएस्तौ प्रपश्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तौ मोत्तरतो गोपायेता- 

मित्यनेन उदोच्यपस्ापनम् । ततः( पविचग्रतिपत्निः प्रणैता- 

विमोकः । इृत्यनिष्ठितकमे । प्रवेशविधिः । सनयं रएहकमेणि 

ज्यो तिःशास्तोकरऽहनि नववेश्न रति वचनात् मत्पूजापूल्वेक- 

माभ्यदयिकम् । उदकपाचस्य धान्यस्य गदे म्यापनं मङ्गलवाद्य- 

ब्रह्मघोषादिषु क्रियमाणेषु गहं मङ्गल्यशोभितम् शक्नत्वा पृण 

कुष्ण द्विजानग्रतः शवा सुवेग़्रपुचद्ारसहितः शलादारेण 

प्रविश्रति गोष्ठदत्तकरः प्रवेश्रमन्लतः । ““ धममेसणा राज भ्रोखय- 

मोरा दारफलके दन्द्रम्य गटडावसुमतो वरूणस्य नस्तानहं 

प्रपद्ये सदग्रभया सद प्एभियेन्मे किञ्चिदभ्येपदता सपगणः 

सवायः साधुसंतः। तां वा शाले वौरा गहा नेः सन्त् सव्वेतः'' । 

इति प्रविश्य रैवन्राद्यणप्रूजनम् । त्राद्यणभोजनम् | यथयोक्ररूपेण 

वास्तुपूजा च होमान्ता । प्रविशरेऽपि विधानात् । तच गटदप्रवेश 

काले च सन्वेसम्पह्सन्डद्धये दति वचनात् त्यम्बकेन पायमचर्- 

होमपुष्ययेः। इति ग्टदप्रवेश्रविधिः । 

श्रय पूर्तं इयश्नोषं । श्रश्वमे धसहसख यः समाचरेत् । एकाहं 

स्वापयेत् तोयं तत्पृ्ठमधिकं विदुः । स्वेकशमोसुसन््े वेदृ्ये- 
मणितोरणम् । 

“ विमानं कामगं दिख दियस्त्ोगणणोभितम् । 

सौवण शक्रलोके तु प्रा प्रुयात् कूपरन्नरः । 

(२) अध-- 
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एवं वाथादिकत्तेणां फलं सयादुन्तरो त्तरम् । 

वर्षाकाले जलं यस्य तडागे तिष्ठति दिजाः॥ 

स खगेलोकं संप्रा वषेको च्युतं वसेत् । 

शरत्काले जल यस्य जलाधारे तु तिष्ठति ॥ 

म दुगेतिमवाप्रोति पापकर्मापि यो नरः। 

हेमन्ते यस्य पानौयं तडागे तिष्ठति दज! ॥ 

श्रतमन्वन्तरं सोऽपि खगेलोके महोयते ॥ 

शिशिरे यस्य पानोयं तडागे स प्रतिष्ठति । 

सप्रमन्वन्तर यावत् चन्द्रलोके मदोयते ॥ 

वसन्ते यस्य सलिल तडागे भुवि तिष्ठति । 

ब्रह्मलोके ख वमति यावदिन््राश्चतुदश ॥ 

निदाघे यस्य सलिल तडागे तिष्ठतेऽमलम् । 

स ब्रद्मलोकमाप्रोति यावदाश्चतसश्वम् ॥ 

ह षितं गोकुल योश्रं तडागे यस्य वप्यति । 

न तस्य दुर््वेतं किञ्चित् दृह पश्यसि स्वेदा ॥ 

ब्राद्मणस्तपिताक्तोयं पिवन्ति यस्य निमेलम् । 

तडागे चमखमये म याति परमां गतिम्” ॥ श्रूतिः। 

स्थालायोदकं ग्डाति | स्थल एकजलकरणं ख्यातेनेव्ययेः । 

महाभारते, 

^ कुलं मन्तारयेत् मव्वं यम्तु॒ पाने जलाश्रयः । 

तडागे यस्य यावन्तः पिवन्ति (“ह षितं जलम् ॥ 
-------- --~-~-~----~--~----~-~~-~~-~-~---~-~-* ~~~ ~-------- - ~ 

(१) श । 
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म्टगपकिमनुव्ाञ्च सोऽश्वमेधफलं णशभेत् 

यत् पिवन्ति जले तच स्लान्ति वा विश्रमन्ति च । 

तडा गकनतस्तत्सव्वं प्रव्यानन्ताय कल्यते ” ॥ 

तचेव, 

^“ वषांकाले तडागे तु पानोयं यस्य तिष्टति” ॥ 

तस्याग्भिरोचफलं निदाघकाले जलसत्वे वा जक्लपेयफलां 

विष्णधमें तरे, 

^“ श्रस्यानां रोचना्याय नदोबन्धें तथा दृढ़ । 

श्रन्नदः प्राणद्श्चेव पानदश्च सद्ा भवेत् ॥ 

भगोरयस्य लोकास्तु समवाप्य न संग्रयः। 

पानो यश्ोधनं छता इदे देव विनिमिते । 

पुरूषः फलमाप्नोति द शगो दानजं दिजः ॥ 

दारूपाषाणएर चितं सुखसेव्य जलाशय । 

पुराणं मानवः ज्वा (*नाकलोके महोयते । 

प्रणा लेकर णात्तचर ठतिमाप्रोत्यनुत्तमाम् । 

सखवाङखातं यः कुर्याद्रा जसयाश्वमेघधभाकू् । 

यमः+- 

यस्य वप्रय गौरेका पिवते सल्लिलं कचित् । 

तडागं (रप्रयमं हवा खगं (द् शसुखान् वसेत् । 

(१९) नागलोके । (२) तादृशं । 

(३) दश्रयुगान् । 
५१ 
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विष्णः, - 

व्र पकन्तेम्तत्कते पानौये दुष्कृतं नश्यति ) 

विष्णपुराणे,- 

सेतुबन्धकरा ये च तमै्यगोचकराश्च ये । 

तडा गकरूपकरत्तारो (\मुच्यन्तऽ(^)तिभयाकूले ॥ 

चतुविग्राङ्गलो ₹स्तखत्भिख वरेद्धंन्ः 

एकघधन्वादिद्वर्यान्तं कुपमानमु दा इतम् ॥ 

गशतधन्वन्तरा वापौ पुष्करिणष्यश्चतुगृणणः । 

सहस्त्रेण तडागः स्याद्युतेन तु सागरः ॥ 

च्गिणा दधिका प्रोक्ता महत्पृवचतुगणा । 

तया, - 

(र षखातचिराश्रिका जंघा कत्तव्या सुपरिचिता। 

तद्वाद्ये भित्तयः कार्य्या वन्तेलाः पव्वेलो पमाः ॥ 

देवौ पुराणे, - 

वाजिमेधक्रतुयदत् सोपायं पुण्यढो भवेत् । 

वारि बन्धस्तया तच्र पुण्यदौो जायते नुणणं ॥ 

(भ क्ररय्यात्तानि तडागानि अष्टौ पापदराणि च। 

तेषु ५ वारिभये शरेष्ठो देवश्रमसमज्वितः ॥ 

(१) पच्यते । (२) अतिभयादृते 
(र) खातव्यांयांशका। (8) उपान्तानि ) 

(५) दारिभवे। 



नित्याचारप्रदोपः। ४०३ 

तथा,- 

(')वारिवन्धः भिवोपेतः गरकरिदना यक्रेयैतः । 

तया,- 

रकल चारा मभ्चूषित मवेकामफलप्रदम् । 

बन्धने (ःवारिर क्षेण वारिबन्धः। पत्वैता दिसमे) पे (“बन्धनं एत्वा 

जलस्यापनम् । तच्च दो धिकापेच्चाया अरधिकपरिमाणपय्येन्तम् । 

तस्य ममन्ताद्ारामदेव्रतायतनकरणमित्येवं शूप एवं जलाग्रयं 

छवा प्रतिष्टायां कलायां ययो क्रफलम् । अन्यया जलपाचकरणे 

जलदानोपकार फलम् । 

यद्वा,-- तडागे यस्य पानौयं तिष्ठतौत्यादि फलमपि स्यादे- 

वानु्सग ऽपोति वदन्ति जलाग्रयं चिकणा; एभदिने जलाश्रयाथें 

(*भ्परियदः । 

`“ श्रच्र ये जनोवः स्थला ये च छद्मा जलाग्रये | 

मया सप्रायिताः सवं (२दृन्रोऽन्यच विराजते ॥ 

नमान्यष्टकुलादिभ्यो वौराणां पतय नमः | 

ग्र्या येऽच तिष्टन्ति ये तिष्ठन्ति जलाग्रयाः ॥ 

जला श्यात् जलाचाराद्नोऽन्यच व्रजन्तु ते । 

नो यावत् साध्यते खातः पुण्छप्रखव बिन्दुभिः ॥ 

तावदन्यच तिष्ठन्ति प्रायितास्ते सुखासिनः(*) " । 

(९) दारि। (र) तथा कूषजलाराम । 
(द) बन्धेन वारिरच्तगां वारिबन्धः। (9) सत्वे । 
(५) भरमिप्रतिग्रह्ः। (६) इतोऽन्यच व्रजन्तु ते। (७) सुखार्थिनः 
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दृह शपरिगहः तच सखलिवाश्य संकल्प्य(\) ्राचाय्येब्रह्मणे- 

वरणं । श्राचय्येकमे। अष्टदिचु (रमारक्ेन ब्रुरग्तवलिः । 

वास्तुपूजा । 

इादश्कोष्टे मण्डले कृतकोणएसूतरे शैश्कोएदिषु । 

शरिखिपन्छेन्यजयन्त गक्रभारसव्यग्श्रान्तरो्ताः । 

श्राग्रेयादिषु पूषवितय (र्ग्डहचतयमगन्धवं (“भ्गराजग्डगाः । 

नैतकोणादिषु पिहदौवारिकसुरौवपुष्यदम्तवर्णणसुर शो षरोगाः। 

वायुकोणणदिषु (रोगादि-सुख्यभक्नाटकसोम(“ सूर्यया दितिदितचः 

इति वाद्यं दाचिग्रत्। श्रय मध्ये। मध्यकोष्ठात् पूव्बेपकतिदये 

(*)द् गकोषठे श्रय्यैमा। श्राप्रेये कोष्टदये खविता। सावित्रौ । 

दक्िणपंङक्गिदये दशको विवखान् । नेते कोणद्ये कोषे 

इन्द्र दृन्द्रजयः। पञश्चिमदश्रकोष्ठ मिचरः। वाथव्यकोणकोष्ठदये 

सद्ररुद्रजयौ । उन्तरदश्रकोष्ठे धराधरः । रशंशानकोणएकोष्ठदये 

आप भापवक्छधौ । मध्ये न्धा । रेग्राने चरको । श्राग्रये 

(८ विदारौ । नेच्छते पूतना । वाध्ये पापराचसौ । प्रववं स्कन्दः । 

दक्िणे श्रय्येमा। पञ्चात् जम्भकः । उत्तरे पिलिपिच्छः । 

कु शदध्यचतगन्धादिभिरेषां पूजा । दुग्धान्ेन वलिः । रेशान्यां 

कुण्ड स्थण्डिले वागनिसुस्कारः। तुमन्त्गरक्तिं विचिन्य योनौ 

(?) मंकंन्त्पः | (२) मासभक्तन । 

(३) परद्च्तेच । (9) भ्ण्रम्टगाः | 
(५) नाग | (६) गिरिश्ौअदितिदितयः। 
(७) दादश । (<) विदां । 
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वर्फबोनमग्नि सखाय ग्द्योक्तविधिना वार्णग्रगर्भाधानादि 
(९) विहातुं प्रल्येक मूलेनाष्टाङतिदहोमं डतरा (रश्राघारावाद्यभागे 

होमः । (र)ग्रखादिग्य एकेकाडतिः। ब्रह्मणे दश मण्डलवाद्य 

केमन्तक चिपुरघ्र विषूपाचं दविजिह्क “कालकरालिनं ५)एकागर- 

भोम दत्यष्टचेजपालाचेनं । 

ग्रहमण्डले यहपूजनम् । 

परथकूपदरे श्रनन्तवासुकितच्ककरकोरकश्रं खक्ुलिकपद्ममहा- 

पद्म दति नागानां पश्मा.<चपला-सुपथ्या-सुमध्या-भिया दधिशिया 

दधिप्रिया श्रेतमुखो सुनेच्रा सुगन्धिनोति नागपन्नोनां च प्रजनं । 

मण्डलमध्ये वेद्यां पद्मधान्योपरि वस््पुष्यकु शतिलयवफलश्रराव- 

पंचरनयुक्षतो यपूणंतण्ड़लफलसमवपिदहितं कुम संख्याय तज 

हसप्र्स्थमभयनागपाग्रप्त वरुणं मस्थाप्य संपूज्य (° दिकूपाल- 

पन्नौभ्य एकैक, वर्णाय श्तं इलान्यं पौठवरुणभ्यश्च इता 

(° हग्रषं संखाप्य प्ूणांह्तिं इवा प्रागादयेश्रानान्तजलं सिंचन् 

कलग्रं जलाश्यसोमान्तं भ्रामयेत् । खं तु “कुदालेन चिः 

खावा^. रूप्यपाचे श्टदं शिरषादाय यजमान रेश्ान्यां चिपेत् । 

मधुषतक्ोरैः खातमापूर्य गङ्गा-चसुना-सरखतौ -मृ त्याला 

(१) पिवाष्ान्तं | (र) अाघारावान्यदटोमः 
(द) र णानादिभ्यः। (४) कालौकरालौ । 
(५) रुकांिभोमे । (६) उत्पन्ना । 
(®) दिकूपालनागनागिनोभ्यः। (<) शेषं समाप्य 
(€) खणकुदालेन । (१०) खनित्वा । 
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पुवन्छां घेनुमाचार्ययाय दद्यात् । श्रष्टमौः चतुद गरौ हित्वा प्रत्य 

खानयेत् । जोणमस्कारे प्व यष्टिं न चालयेत् । दृति 

जलाग्रयाघधविधिः 

(पनिष्यन्धे ते य॒पयष्टिः कन्तेया । मध्यादेकां ("काष्टां त्यक्ता 

रेश्ान्ये वास्तुपूजाहोमौ । (गयुपो प्रायः च तन्या वाला दस्त 

मिताष्टाङ्गुलोच्छ्रितां ग्रिलां “रष्ठिके । द्ष्टकां प्रच्य 

गन्धपुष्येरभ्यच पञ्चरनौ षधियुतं क्श्म संस्थाय तदुपरि शिला 

न्यासः । तञ मन््ः | 

५श्राद्यंभे चाचते परणं (: मूले ("वङ्गरमः सुते । 

श्रभ्यतिते प्रयक्घष्टं प्रतिष्ठां काग्याम्यदमिति भ्रमौ प्रणामः । 

स्तम्मक्ुले थिराहतिर्हामः। स्थिराय सखादा । श्रप्रणागश्राय 

सादा । श्रादिबोधाय खदा नित्याय खादा | पव्वेताय 

खाहा । ्रविनाभिने खाहा। ठप्राय खादेति मप्र श्राचार्य्याय 

धेनुं दद्यात् , तच यू पयष्टिघरनं । सखातमम दिरस्तादिक वा 

चन्ति क "पटक हला तच वर्णस्ापन। काष्टयूषो वा मधु- 

खदिरविल्वादिसारदार्काष्टठ कलगश्रमस्तकं घटयिवा गन्तं ला 

गर्तं रनौषधिदृ््वात्रौदोणां प्र्पं छवा तसन् यूपारो पणम् । 

निश्चत्य स्िराहृतयः । कूपे तु न यूपादरः । 

(९) निष्यत्ने खाति । (र्) काषिकां 
(२) यपोच्छरायंतेवाग्रा | (४) रेण्ाने । 

(५ ) अव्यङ्ग । (६) सुने । 

(ऽ) रुङ्रसः | (<) पटलं | 
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श्रय प्रतिष्ठा, नारदोयोक्तमचयविधिः। पश्चिमे दग्ररस्त- 

मण्डपः मध्ये श्रद्धभागेन वेदौ । यजमानस्य खस्तिवा चन, संकन्प., 

अचाय्यब्रह्मणोवेरणं । श्राचाय्यैकमं | रमं रौप्यं वा वरणं 

कला पोटे ग्यापनं। तत्यशिमे ("कुश गद्योक्तवेदविधिना 

श्राज्यभागान्त छ्ृत्ा श्राज्येन गायत्या (र्ग्रतदोमः। उत्तरे 

(२)वरुणपोटे वरुणम्थापनं । श्रापो द्ष्ठति तिष्भिः जलकुभेः 

सपन । गन्धद्रारेति गन्धोदकेन ' पावकानः सरखतोति तौयं- 

वारिणा , वेद्यां स्यापयिला वस्तेण मपविचेण श्राच्छाद्चरानो 

जागरण । प्रभाते गायत्या गोतजयदोहनं तत्पयसा चङ्श्रपण । 

शरग्रये सूर्य्याय प्रजापतय दिवेऽन्तर)च्ाय प्रयिव्ये इराय 

अन्तरोचाय । (*'दिविमते उग्राय भौमाय “भौमाय रौद्राय 

वैष्णवे इन्द्रायप्रये यमाय नेशेताय वर्णाय वायव क्ुवेराय 

दैप्रानाय ब्रह्मण श्रनन्ाय '<'मदाराजाय वर्णाय च इला 

दधिसपिषा ददं विष्णरिति होमः। दण्रदिच् दिकूपालभ्यो- 

माषभक्रबलिद्ानम्। 

“ मन््ाय सद्ारापत्यश्त्याय को रिसघटेताय च। 

वलिं ददाति शक्राय शक्रो गल्ञाति मे बलि" ॥ 

“बलिं दद्ाग्यप्रये भरभिग्टातु मे बलिं” । दश्रदिच् 

दृनद्राय नमः इति बलिशरणं दति माषभक्रवशिदान । 

श्रान्तिवारिणा वरूणप्रतिमासेचनम् । 

(१) कुम्भे । (२) अष्टोत्तरशत (३) भद्र। 
(४) दषते । (५) भोमाय। (६) मष्टौराजाय । 
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उत्याण रथे इतरा जलाश्रयं जिः सप्त वा भ्रामयित्वा भ्रापो- 

दिष्ठेति जशमध्ये चिपेत् । ब्रह्मचोषादौ क्रियमाणे यपं रवा 

वरणं ध्याला सवेमापोमयं ध्याला यन्नाय किचित् उन यपं 

गन्धादिभिः प्रणयिता प्रणिपत्य शान्तिमवधाय्ये दकिणदाम। 

ब्राह्मणभोजनं । आानब्रह्मस्तम्बपय्येन्तं सब्वेग्डतेभ्योऽसु जलागश्य- 

सुसजेत् । 

^“ श्राब्रह्मस्तम्बपय्येन्त ये केचित् सलिला चनः । 

ते द्िमनुगच्छन्तु महुत्तनेव वारिण" ॥ 

दति प्रायनं । रापो इष्टेति तिष्भि(.ग्यप्ररेपः । 

तोयेतोयश्च॒श्ान्तितोयेन ध्वजं प्रोच्य ध्वजदण्डं युपे दत्वा 

भ्वशगनोषेसललाजतण्डुक्ञ कांस्यपा कृवा कांस्यपात्रं शिरसि हला 

जलाशयं प्रद विणोशत्य ष्वजसुत्सृजेदिति । 

^“ हेमाक्त शप्यज वापि वरूण दसप्रष्टठकम् । 

नागपाग्रधरं वामे दरिणिनाभयप्रदम् ॥ 

करूपि तु इङ्गलं वाप्यां व्यङ्गुलं चतुर कुलम् । 

पुष्करिण्यां तडागे च पंचा ङ्ुलमय च्छया ” ॥ 

श्र वङ्कचोक्तषंचेपविधिः । वापौकूपतडागयज्विधिं यास्या- 

स्यामः। (पुरे तौयेकरणेषु एूएभनचचे प्राचो दि श्मास्याय प्राक् प्रवण 

उदकुप्रवण ऽदकुप्रवणनाञ्निमुपसमाघाय वारूणं चरं अ्रपयिला 

श्रज्यभागान्तं कला श्राव्याङतोजु यात् । “ समुद्रश्येष्ठ ” इति 

प्यं । 

(१) पंचगद्य । (२) पर्रतिथिकरगोषु 
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“ समुद्रश्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्, 

पुनाना'"यन्यनिविग्रमानाः । 

(रुद्रो य्या वद्धो टषभो(रःररादता, 

श्रापोदेवोरिह मामवन्त् खाहा " ॥ 
"यासां राजा वरूणो याति मध्ये, 

सत्यानृते श्रवपश्यभजमामां । 

मधश्ुतः ब्रःचयो याः पावकास्ता, 

शरापोदेवोरिइ मामवन्त साहा ॥ 

याखु राजा वरूणो यासु सोमो, 

विश्वेदेवा याखूज मदन्ति । 

वेश्वानरोयाख्ग्मिः प्रविष्टस्ता 

्पोदेवोरिह मामवन्तु खाहा ॥ 

ततो वरणाया(“/छाचंण चरुहोमः । 

तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दम।नः तदाश्नास्ते यजमानोहविभिः " 

^ श्रहेलमानो वरुणेह बोध्यच्छशं समान भ्रायुः प्रमोषौः खाहा । 

तदिश्लक्ष तदिवामह्यमा स्तदय*। केतो इद श्राविच्ष्टे"' । 

“श्रुनः रेफो यमङ्कद्ग्टभोतः सोऽस्रालाजा वरुणो मुमोक् स्राहा""। 

^^ श्रएनः शेफो द्यङृट् गटभोतस्तिष्वादित्य दृपदेषु बद्धः ” । 

^ रवेन राजा वरुणो सष््ज्यादिदां श्रदभो विसुमोक्त पाशान् 

खाहा । 

(९) यञ्जलि । (र) इ्द्रावच्यौ । (द) रराणः । 

(४) आअसुचचेग । (१) क्लदयं | 

धर 
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श्रवते हलो वरुण नमोभिरवयन्नभिरोमहे ₹हविभिः। 

चउयन्नसपमभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथः छता निः खा । 

उद्न्तम, तज्ञ श्रद्रे, दमे मे वर्ण । -ततश्चरारेव खिष्टछत् । 

श्ठरादि प्राजापत्यान्ते पूर्णाह्कतिं मूर्द्धानं दिवमिति माजे- 

नान्तन्द्रारणं । नेच्छेत्या धेनोः प्रविग्रता्रया अ्रन्नमन््रणं | 

नेत्यालोग्रानान्तं घेनुतारणं जले । कूपे जलपाश्चं श्रतुमन्त्रणे 

मन्तः । इदं मलिलं पवित्रं कुरुष्व शद्धः पूतोऽग्टतखणे 

निव्यं। चारयन्ति सव्वेतोर्याभिषिक्रा लोकालोक चरन्ति 

नावेति। पुच्छाग्रे खय लग्र श्रारुद्य तारयेत् ततः मन्तः । 

श्रागो श्रस्मा दत्यादि एमा'^ त्यन्त “खय प्रद्धा व्यजमानस्य 

तारण सुयवसा भगवतो श्या श्रयो वय भगवतः सामः । 

श्रद्धि दणमन्य विश्वदानीं पि,” ्एद्धमुदकमाचरन्तोत्यनेन । 

शान्यां धेनुख्थापनं दिरछन्वतौ वद्ूपन्नौ वद्धनां वत्समिच्छन्तो 

मनसाभ्यागात् दुद्ामि च्िण्यां पथोऽत्नेयं सा वद्धेतां महते सोभ- 
गायेति । गोह्दिकारे मति । सचेलाकरटौकांचनश्रङ्ारोप- 

गयुराकांस्यदोदा गो हिच्षणा(२) । शक्या वा कांचनादिकं किंचित् 

तत उन्घगेः। दैश्कालवाक्यानन्तर देवपिढमनुाः प्रोयन्तां 

च्रा्रद्स्तम्बपय्येन्तं सवग्वतेभ्य इदं सलिलाश्रयाय समुत् जेत् । 

बराह्मणएभोजमं खस्तिवाचन इति जलाग्रयप्रतिष् । 

(९) र्मा-- । (२) स्याम । (३) दद्िगा | 
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श्रय टक्षारोपणं | 
तद्दिधया श्रारामकरणं । पयि टृच्तारोपण च । 

“यः कूपारामक्रारो च तथा ठचप्ररोपकः | 

कन्याप्रदः सेतुकारो खगेमाप्रोत्यमंगश्रयम् ”' ॥ 

ग्रावभायये.- 

्रारामकृत् देवदत्तो नियतो स खगं दति। लोकप्रसिद्भि- 

प्रमाणमान । 

महाभ।रते,- 

“ किन्नरोरगरक्तंमि देतगन्धवरमानवाः । 

तथा महषयश्चेव मंभ्रयन्ति मरोरुहान् ' 
पुण्िनाः फलवन्तश्च तण्यन्तोह मानवान् । 
इद् पुत्रवत् दृष्टा तारयन्ति परत्र च ॥ 

तस्मात्तडागे रोष्या वे रक्ाश्रयोऽयिभिः मद । 

पुत्रवत्परि पान्याश्च पुत्रास्ते धद्मेतः सताः " ॥ 

विष्णः, - “ इच्ारोपयितुटे्ाः परलोके पुत्रा भवन्ति " । 

पद्मपुराण,- 

""श्रपुचस्य च पुचतं पादपा इह कुवते, 

यच्छन्ति रोपकंभ्यख सुतौ तपेणादिकम् "` ॥ 

तपणजन्यटस्भिं कुवेन्तोत्यथंः । 

^" यन्निनापि च राजेन्द्र! पिष्पलारोपणं कुर् । 

स॒ते पुचरसहसाणमेकं एव करिष्यति? ॥ 

पुतन ससं कन्तखं करिव्यतोत्ययेः । 
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तया,- 

^ घनौ चाश्त्यदृखण श्रश्नोकः श्रोकनाश्ननः | 

शच्ो यज्ञप्रदः परोक्षः भ्रिरश्चायुःप्रदः स्मृतः ॥ 

भम्बृको कच्यकाः(९) प्रकरा भायांदा दाडिम तचा । 

रोगनागशाय पालाग्रो चिर ब्रह्मप्रदः सदा ॥ 

प्रेतलं जायते पुंषो (रोरोपितेन विभौतके । 

निम्बप्ररोपको यस्तु तस्य त॒ष्टो दिवाकरः ॥ 

श्नोटचे शंकरो देवः पाटलायान्त्॒ पावत । 

पुचप्रदायकसेव चन्दनः पनगश्रस्तथा ॥ 

सौभाग्यदश॒न्पकश्च करोरे पारदारिकः । 

्रपत्यनाग्रकस्तालो वकूलो दस्येद स्तथा ॥ 

बह्भार्यया नारिकेल द्रात सर्ववाङ्गसुन्दरो । 

रतिप्रदा तथा केलिर्मोचको शचनाभिनौ " ॥ 

केलिः कदलो, मोषको शाल्मलौ । 

भविव्यपुराणे,- 

“ बह्कभिः किन्न संजातेः पुेद्धमायैवजितेः । 

वरमेकः पथि तर्य विश्रमते जनः ” ॥ 

तया,- 

पतरैदेवान् फशेः पिद़न् तत्करो्यभ्नि्ोचं न साध्याया 
जितः सुतः । 

~----+-------- ~ ------ == ---- -----~~-----------~---~--~------~--~ ~ ---~---- ---------~ --~~-----------~---~ 

(१) कन्यदा । (२) रोपगोम । 
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“ यत्करोति घनक्ायां पादपः पथि रोपितिः। 

सक्या च मपष्या च सफला टचवारिकरा ॥ 

कुलयोषेव भवति भन्तुलेके दयानुगा । 

श्रश्रोकपल्लवकरा (*तिलकालकतानना ॥ 

मर्वोपभोग्या वेश्येव वाटिका रतिदा षदा |" 

^ श्रश्वत्येकं पिचुमदमेकं न्ययोधसेकं दश्रतिन्तिङ़ीकं । 

कं पित्थ विश्वा मलकचयं च पचास्नरोपौ नरक न पश्येत्" दति 

(र)पृन्तं मानम स्नातकं ददं सेषं (रप्रमादादि“पृत्तं। च तडाग- 

टृच्रोपणादि । ५ नित्यमेष्िकमिति मनुवचनान्नित्यं। ग्रक्तस्या- 

करणं दाषः । 

भविष्यपुराण, - 

“न खाताः पुष्करिष्छोऽपि रोपितान्न मदोरुदान् । 

मा तु्योवनचतौरेण तस्य जातेन किं छत ” ॥ 

स्कन्द पुराण,- 

“ केशवायतने यस्त॒ कारयेत्तलमोवनं । 

लभते चायं स्थानं पिहमिः सद वेष्एवः ॥ 

शिवालये फलं तद्-यत् तुलमोरोपण भवेत् । 

तावदषंमरखाणि यावरद्रौनदलानि तु | 

वसन्ति वैष्णवे लोके तलमोरोपका नराः । 

(१) तिलकरार । (२) पुसं | (३) प्रासाद्यादि । 

(४) पुग | (५) नित्यपौष्टिक। (६) वौ जवनानि। 
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“ रोपणात् पालनात् सेकात् द्णेनात् स्यशनात् नृणां | 

तुलसौ हरते पापं वा्मनःकायसंचितम् ` ॥ 

श्रय तपः गोतायां,- 

^ श्रामो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजवमेव च । 

ज्ञान विन्ञानमास्तिकयं ब्रह्माकमं सखभावजम् ' ॥ 

तया,- 

"* मनःप्रसादः सम्यत मोनमात्म विनिग्रहः । 

भावसंप्रुडधि रिल्येतत्तपो मानम उच्यते ॥ 

श्रय यमनियमाः । 

"यमान् सेवेत मतत न निन्य नियमान् बुधः । 

यमान् पतत्यङ््वाणो नियमान् केवलान् भजन् ” ॥ 

इदं च यमनियमविरोधं ममत्रिकन्पः। 

प्रमङ्खगु यमस्य तद्राष्यल दग्रयितु विरोधाभाव दयोः 

कन्तव्यत्वं । व्यामो मनुञ्च । 

“° श्रह्दिमा सत्यवचनं ब्रह्मचय्यमकन्पता । 

श्रस्तेयमिति पचेते यमाश्चेते व्रतानि च ॥ 

अ्रक्रोधो एर न्स्च्रता श्रौ चमादारः'मानवं । 

श्रप्रमादख नियमाः पंचेवोपत्रतानि च” ॥ 

ब्रह्मचय्येमच प्रसिद्ध परदारादितरजेनं ख टारे पर्वादिवजेनं च। 

श्रकन्यता दश्भराद्िन्य । 

(५) लाघवं | 
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तया,- 

“° ग्रो चमिज्यातपो दानं खाध्यायो पस्यनिगहः । 

बतोपवासमोनं च न्नानं च नियमाः स्मृताः " ॥ 
याज्ञवल्क्यः । 

“'ब्रद्यचय्ये दया चान्तिर््णानं सत्यमकन्यता । 

श्रदिसास्तयमाधुयदमञ्चति यमाः स्मृताः ॥ 

सानमोनो पवारेन्याखाध्यायो पस्थनियदः । 

नियम। गुरश्टश्रषा शो चक्रोधाप्रमादताः "' ॥ 

ध्यान निराकारस्य ब्ऋद्यणः। माकारम्य विष्णोः दमः 

वाद्य द्दरिथनिगरहः। उपवासा एकदश्यादौ । व्रतं श्रनन्तत्रतानि 

च । ब्रह्मनथ्यं निषिद्धमेयनवजेनं । यममध्ये गणितं । नियममध्ये 

दवपस्य नियः । ऊद्धरेतस््वं ' ददं पु्ादयुत्यादनानन्तरं बोध्यं । 

हारोतः,-“ अहिमा मत्यमम्तेयं शौचं (२ब्रद्यचय्यनियमाः'” | 

तच मनुः क्रोधनियमाश्चाजवं ¦ श्रकन्पता सन्तोषो गुर 

शश्रूषा चेति नियमाः । श्रो चस्य यम मध्ये च गणनं प्रकार- 

मेदेन। तच कर्माधिक्रारसपादकं लेपमूचकाद्यपनोदनरूपं यमः । 

(र'सालमादिरूपं नियमान्तगेतं । एवमकल्यता श्रपि मानम- 

दम्भरादित्यं यमः । वाद्यदम्भरादित्य च नियम दति 

(र२)विवेकवक्रयं । श्र्र यमानां निषेधान्तरवजितदहिसामिश्याप्रति- 

षिद्धमेयनदम्भचेष्टानां रागात् देषात् लोभात् वाकरणप्रसक्ग ।*तं 

(१) ब्रह्मच्ग्थमितियमाः। (२) मनसा । 

(द्) विवेक्तय । (४) तस्िभिशत्ते। 
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निटत्ते संकज्यः कटेव्यापारषूपत्रतवेन विधेयलात् । क्ञातक- 

व्रतत्ेन गणनं तल्लोपे प्रायसित्तविग्ेषायथं । तत्र एवोक्र 

यमाश्चेते व्रतानि चेति। तेन् हिंषाकरणेन हिसादि निषेधाति- 

क्रमादेकं पापं। व्रतलोपाचापरमिति। तत्दये प्राय्चित्तदयं | 

नियमेषु त्रतमाचरूपलाद् तिक्रमे एकमेव प्रायञिन्नं। तचायं 

विशेषः । गहस्थस्याप्यात्मन्नानाग्यामस्य वच्यमाएलात् । खातकं 

त्रतत्वेनात्मज्ञानस्य नित्यतल्राच्च । निषिद्धकर्मानुष्टानस्य कद्ाचित्- 

(रभयाद्ग्र्या वा प्रसङ्ग श्रप्रमङ्गोदामौनाकन्तुः पुष्करपणसदृग्र- 

(र,निर्मदात्मखरूपप्रतिसन्धाने नार कर्ता मूतान्येव उतेषिद्िया- 

प्येव द श्ियार्यषु यवदहरन्तोति । दृढनियमक्रणेन पापोत्पन्तिः । 

तदुक्त भगवता । 

“नमां कर्माणि लिम्पन्तिन मे कर्मफले स्पृहा । 

दूति मां योऽभिजानाति कमभि; म (रन लिपयते। 

त्यक्ता कमेफलासङ्ग नित्यदक्नो निराश्रयः । 

कम॑ण्यतिप्रटत्तोऽपि नेव किञ्चित् करोति षः” ॥ 

रागेण निषिद्धकमकरणे पापमवश्यं । 

त्यक्ता कमेफलासंगमिति वचनात् । (*निषिद्धकर्मणेव 

फलं आ्राग्रमात् । 

तथा,-- 

^“ नेव किित् करोमौति युक्रो मन्येत तच्चवित् । 

(१) पादश्रत्ा । (२) निलेपात्मखरूप । 
(३) निवध्यते। (४) निभिद्धकमं एयेहिकफले श्मासंगात् । 
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““ पश्चन् प्रटृषठन् स्पृश्रन जिघ्रन् श्रस्नन् गच्छन् स्वपन् श्चसन् ॥ 

प्रलपन् विष्जन् गन् उन्मिषन् निमिषन्नपि । 

दृद्धियाणौद्धियायंषु वन्तेन्त इति धारयन् ॥ 

ब्रह्मण्याघायकमाणि मङ्ग त्यक्ता करोति यः| 

लिप्यते न स पापेन पदमपच्रमिवाम्भसा | 

१दृद् तद्रुचितरां निञ्चयेनात्मनो कन्तुकज्ञानोत्तरं करणे । 

अद्दिसा च सामान्यतो हिंषावजेनरूपा । रेवलः,- दशविधा 

हिसा । उद्रगजननं | सन्तापजनन । रुजाकरण । शोणितोत्पादनं । 

पेशन्यकरणां । सुवा परणं । श्रतिक्रमः संरोधो । हितविप्रति- 

षेधोवध दति । उदेगो मनोदुःखं सन्तापस्तदेवाधिकतरं । 

रुजा ग्रोरद्ःखं । श्रतिक्रमः अवज्ञा । सरोधोऽतिखेच्छाचार- 

निषेधः । द्दितविप्रतिषेधो भेषजादिनिषेधः । वचो मारणं | 

एते यद्यपि सठं मानसाः प्रयाणवाचिककायिकास्तयापि मनो- 

व्यापारमूलकवेनास्माभिर्मानसमध्ये सोकर्य्याय कथ्यते । “ यस्माननो- 

दिजते लोक ' इति गौतायां । विष्णपुराणे,- 

कमणा मनसा वाचा परपौडां करोति यः । 

तदोज लन््म फलति प्रस्ुतिल्तस्य चाग्भम्  ॥ 

पुन्हंवलः, - वेश्सचेचस्य ददन । '\सेतुरेव न मार्गाढाघातन- 

छतप्रणाश्रनं द्रव्यापध्वसनं । गन्धेदूषएमिति । एतच्च संताप- 

(९) इद च दृठृनिखयेनाकत्ैत्वमात्मनो क्ञात्वाकरणो 

(र) सेतुभेदमनाजेवोपरघातनं । 

चदे 
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॥ । 

जनकेन प्राणिमान्नविषये ब्राह्मणविषये अधिकं गुव्वादि- 

विषये ततोऽप्यधिक । 

उश्रनाःः- 

“न् त्राद्यणस्यापदं कूर्यात् '' । 

म॑नुः,- 

“" श्राचाय्ये च प्रवक्तारं मातरं पितरं शुरु । 

न रिस्यात् ब्राह्मणं गां च सरव्वोशेव तपख्िनः " ॥ 

तया,- 

^ श्रवगूय्ये चन्दतं सहस्तमभिदन्य च, 

जिघांसायां ब्राह्यएस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ 

शोणितं यावतः पांशन् सग्टहणाति दिजन्मनः । 

तावन्त्येव मरस्राणि तत्कर्ता नरके वसेत् " ॥ 

मनुः,- 

^“ होनाङ्गानतिरिक्राङ्गान् विद्यादोनान् वयोधिकान् । 
रपद्र विणद्ोनां खच जा तिरौनांख नाकपित् ' ॥ 

तया, 

^" चचियं चेव सपं च ब्नाद्भणं च बह्म । 

नावमन्येत (\वेहृताङ्गान छृश्रानपि (र क्षतः ॥ 

एतन्यं हि पुरुषं निदं द^र त्यवमानित । 

(*च्रात्मानमवमन्येत (५, तस्व त्तर सण्डद्धिभिः ॥ 

(र) वभुः । (२) कदाचन । (३) व्यपि। 
(४) नात्मन । (५ ) पूरवातुर | 



निद्याचारप्रदौप्रः। *४१९ 

्रा्ड्यो.भिय(“माकांचेन्नेनां मन्येत दुलंभां । 

पूयशो णितसंपूरं श्रन्धे तमसि दारणे ॥ 

षष्टिवषेसहस्ाणि दलात्मामं विगशेन्नरः ” । 

शङ्खलिखितौ, न शिष्टानमत्करख्ात् ॥ 

यमः,- 

^“ विवार ब्राद्युणं जिवा यो इषंमयधिगच्छति । 

श्मशाने जायते टचः ककग्टप्रनिषेदितः" ॥ 

हारोतः,- 

“ समोपस्ो ददत्यग्निसनसेवेद्धियं तनुम् । 

^. मन्युनां तदह विभ ुलमायुगेति यशः " ॥ 

हारोतः,- “रे सवणेषु (*एएुचनं । वजंयेदित्यनुषङ्गः । ५ 'शुचनं 

पेश्न्यं । मत्यवचनरूपं यम ताच्यावाचखप्रसङ्ग दच्छामः। तथा स्तेयं । 

दे वलः, “ सयृलमध्यचद्राणां पदार्थानां प्रमह्म द्वष्णौः वा 

प्रच्छन्ने वा हरणं स्तेयं । रनचचवेश्मदहमरुपाभरणादौनि स्यलानि । 

ततुष्यद द्विपद धान्यवस््रलोदकरारपांस.९सोपकरणादौनि मध्यानि। 

(°दन्तनप्वदरुचमपाषाणरटएलयाद्रौनि चद्राणि । प्रसद्य बलेन 

चरष्लौ ("वलिं विनापि दृश्यमानस्यापि खामिना हारोतःः- 

““ दितिधं च द्रव्य, सचेतनमचेतन स्थावरजङ्गमं । सचेतनमपि 

जद्गमम्धावरभेदेन दिविधमित्ययः ) दत्यभिघाय दग्धा स्तय- 

(२) मन्विच्छे। (र) मन्यनातु। (द्) सचण। 
(8) चनं । (५) खूचन। (६) सर्वेोपिकरुणादौनि 
(७) प्रट॒ङ् | (८) वलं | 
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माह । खामिना ्रदन्तस्य ग्रहणं यावद्दत्तं ततोधिकपरिमाण- 

ग्रहणं । देवपिदमनुखाद्ययेभिति यदुद्रव्य रचितं तस्य सयं च 

भोगः । सत्यान् मृच्छे \' कारयिला कमेमूल्यदानं । पुनरानौोय(र) 

दास्यामोति प्रायेनया नौला पुनरादानं। विश्वासेन स्थापितस्य 

धनख्याप्रत्यपण । कूटमानतुलादिना भ्रधिकनयनं । ब्रह्मचारिणी 

यतेर्वां सुवर्ण दि्रणं । चत्रियादेः प्रतिग्रहादिं । प्रतिश्रत्यादान। 

दत्तस्याच्छेदनं चेति तथा स्तेयिनो हि प्रमिता: पूव्वेधनिना- 

मुपकाराय जायते । तस्मात् स्तेयं न कुर्य्यात् । उपकाराय 

जायन्ते पशदासादिजन्म लभन्ते ” । 

यमः, 

“° सुवणक्नेक गाजेकां श्जेरण्यद्धमङ्गलम् । 

हरन नरकमाप्नोति यावद्ाग्तसक्षवम् ॥ 

दिरण्धपग्ए्यानानि स्रियो वासांमि यो हरेत् । 

स पर्येण यायेत नरकानेकविग्रति " ॥ 

विष्णः, 

“ यद्यत्परेभ्य स्ावद्यात्यरुष्त निरङुश्रः । 

तेन तेनापि दीनः स्यात् यत्र यत्राभिजायते ॥ 

तक्मा प्रयन्ेन धनद्िसां विवजंयेत् । 

यम्तु लभं पुनरद्यात् देतव्रद्र्यं यतस्ततः । 

गश्रयं दिजद्रयं सोऽश्रमेघफलं लभेत् । 

श्रपदत्य परस्यायं यम्हु दानं प्रयच्छति ॥ 

(१) मूल्येन । (२) पुनरादाय । 
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स दाता नरकं याति यस्यायस्तस्य तत्फलम् । 

परसख्परितुष्टा ये जोविता तुरगाश्च ये" ॥ 

तेषां रजः पतेद् यच तदमेध्यतर भवत् । 

खष्टस्पतिः- 

“ खटत्तां परदत्तां वा यो इदरेत वसुन्धराम् । 

षष्िवषसदखाणि विष्ठायां जायते कमि: ॥ 

तडागानां सदखेण श्रश्चमेधग्रतेन च । 

गवां कोरिप्रदानेन ग्ूभिदरत्ता न प्रएटयति ॥ 

अन्यायेन ता ूमिरन्यायेन च हारिता ॥ 

हरतो, हारयन्तश्च द् दत्यासप्तम कुलं । 

त्रद्धुखं प्रणया क्त द हत्यासप्नम कूल ॥ 

विक्रमेण च भुञ्जन्ते शतपूर््वान् दश्रावरान् । 

ब्रह्मे न मतिं कुर्य्यात् प्राः कण्ठगतैरपि ॥ 

श्रग्िदग्धा निरोहन्ति ब्रह्मदग्धो न रोहति । 

न विषं विषमित्याह् त्रद्यखं विषमुच्यते ॥ 

विषमेकानिनं दन्ति ब्रह्मखं पुत्रपौचिकं । 

लोदचृर्णाश्पचृणं च विषं च जरयेन्नरः । 

ब्रह्मखं चिषु लोकेषु कः पुमान जरयिय्यति ॥ 

ब्रह्मपुराण, 

“ सामान्यां द् चिणं लघ्वा गष्ात्येको विमोहितः । 

ना स्तिक्यभावनिरतः स बे प्रेतोऽभिजायते ` ॥ 

(१) हारुयितुश्चेव । 
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श्रथास्तयापवादः,- 

श्रापस्तम्नः,- “ यथा कथा च परपरिगरहमभिमन्यते स्तनो 

भवतौति ¦! कोत्छहारीतौ, तथा, काण्वपुष्करसादौ । सापद्\) 

परि्रहेष्विति वार्षायणिः। (रग्रम्यपदयचघातेन खामिनः प्रति- 

सेधयति । ज्व्यवहारो विरुद्धो भवति। सर्व॑त्रानुमतिपूवव 

शामोच्एकादौनां बौोजकोषः । उषः यवादिकालका ; युग्यानां 

वहानां घासः । एवंविधं वस्त॒ (रपरादत्त गहनन् न निषेधन्ति 

सखामिनः । श्रयहारः श्रधिकग्रदणं । विर्द्धो निषिद्धः '' | 

यमः.- 

^“ श्रस्तयमग्रये काष्ठ मस्तेयं च गवे ठणम् । 

कन्याहरणमस्तेयं यो दरत्यनलंकृताम् ॥ 

पुष्पे श्राकोदके काष्टे तथा मृन्फले इणे । 

श्रद् त्तद्ान।* मस्तवेषामस्तेद च यमोऽत्रवोत् ॥ 

दणं काष्ठं फलं पुष्यं प्रकाशं वं दरेद्जः। 

गोब्राद्मणाय गन् वै न स पापेन लिते" ॥ 

मनुयमः,- 

^“ पथिकः च्तौणट्रत्तिष्त दादिच् देवमूलकौ । 

श्राददानः परकेचात् न दोषं मनुरत्रवोत् " ॥ 

(९) सत्यं -पवादा | (२) ग्रम्योपयुश्यघातेन | 

(३) परदत्तं गएहन्तं । (8) अदात्तदानानौवयेषां 
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इरस्पतिकात्यायनो,- 

“चपुषोर्वारुक दे तु पञ्चासं पञ्च दाडिमम् । 

खजुरवदरादौनां षष्टं इन् न दोषभाक् ” ॥ 

उर्वारुकं ककंटोौ । 

नारद्ः,- 

“' श्रालित्रोदिप्रसूनानां मुष्िग्राद्यो विधौ यते । 

यवगोधूमयोर्वापि यदि वा माषमुद्रयोः। 

^ 'प्राकपरिमाणे सुमनसां चामननन्दने । 

पाणिद्येन यावद्ग्रहणं तावच्छाका ग्राद्याः। भ्र्चायामपि 

न निन्हवे श्राच्छादने यावन्ति पुष्याश्यपेच्छन्तेः तावत् पुष्प 

परस्माद्ादहत्तवययमित्ययंः । 

ग्री च हारोतः,- 

प्रोचं वाद्यमान्तर च | कुलश्ौच, श्रथेशोच, ग्रारौरं च। 

दतकाद्यशो चरादित्य । श्रयं शौ चममेष्यलेपचण्डाला दिस्पर्शादि- 

प्द्धिः। आभ्यन्तरं शौच पञ्चविधं । तद्यथा । 

मानसं चाचतृषं प्राणं ग्य खाद्यं चेति । तच मानसम् । 

य पुण्धानुष्यानदोषविरदः। चाच्षाश्ौच चाण्डालादि- 

स्प्ेनकाले जपदोमजलादि निषेधात्, तन्निमित्तागौचापगम- 

रूपतन्तत्कमणि । 

(१) हासैतः | पाण्योश्राकपारौमाणे सुमनसां चार्चायामपि न 
निन्दे । 

(र) यावत्यष्पापेच्ता - । (३) अथ ग्ौचं । 
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तया,- 

खतिगन्धे नित्यानध्यायस्मर णन्तत्तत्कमेणि तरौ चविरहः, 

तसात्तस्याग्रौचं ध्वनिरिति सामक त्ेनावेदनान्तराध्ययनं प्रे 

रूपत्वात् तद् श्रद्धः") । एवं सतकादौ भोजनराहित्यं खाद्यणोच- 

भिति। एतेष!) पंच श्रातुरागौचवरिरदषूपलात् नियमे श्रन्त- 

भावः । वाद्याशौ चस्य यमे भ्रन्तर्भावः । दत्यक्तं प्राक् 

रय ब्रह्मचय्ये । 

रारोतः,- 

ब्रह्मचय्ये नाम दियमानुषाणां तया विच्रकाष्टपाचस्यष्टएमयादौ- 

नामपि ` गश्रायेमसंकल्यनमनभिप्रर्चणमसंक तेनमन(*)भिगमन- 

भन्दश्रेनमसंगमश्चासां । तत् चतुविधं, छष्ण रक एएक्तं विमलमिति। 

परदारवजेनं नित्य, निन्यं खद्ारसेवनं कृष्णं । पवेवजेननियमं 

रक्र । खत्कालाभिगमनं प्रणक्त | ऊंरेतस्वं विमलं एवं द्याद । 

^ कृष्णेन मं जयेन्ञोकं मध्यं रक्गन वे जयेत् । 

शक्तेन तु जयेत्खङ्ग) विमले मोचमाप्रुयान् ” ॥ 

दिवा त् विश्वान्याः^ पुराणसताः। पोते प्रतिमायोग्य 

रजतादि तस्यास्तेन घटिताः । शर्या ° श्रयंनमिच्छाविर दः) भ्रम 

कन्न करिष्यामोति (<श्रमिलाषाभावः । श्रनभिप्रेचणं श्राभि- 

(१) तस्मात् तस्मात् गुचिध्वनिरिति सामकौत्तेनादेव वेदान्तरा- 
ध्ययनाशौचरूपत्वात् तदगुद्धिरि ह वाक्यगुद्धिः । 

(२) रखुतेषां च । (३) अप्राधैन-- । 
(४) मनभिभाषग-- । (५) खगं। (६) ऊद्धस्यादयाः। 
(७9) अप्रार्धनमि-- । (ख) अभिसन्धानभावः। 
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सुख्थेनावलो कनं । श्रसन्द श्रेनं सकलावयवानवलो कनं । श्रसमागमः। 

अरसन्निघानं । पवि श्रमावास्यादौ नियमे व्रतादौ वजेनं । श्र 

च ृष्णर क्रनद्धा चय्येष्ेव यमम्ये प्रवेशः ¡ तथाच लच््मौधरः,- 

^ ब्रह्मचय्येमत्र (र प्रभिद्धमेथुनवजेनमिति ” । शएक्तविमलयोस्व निय- 
मान्तभावे उपस्यग्रहपदेन वच्छते। या-कन्त्यिता-दम्भरादिल्य। 

मनुः,- 

न घमेस्यापदेगेन पापं कृवा व्रतं चरेत् । 

व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुवन् स्तोशद्रदम्भनम् ॥ 

प्रत्येह चेदृशा विप्रा विगदेन्ते दविजातिभिः, 

'"श्रलिङ्गलिङ्गदे देवे यो ठत्तिसुपजोवति ॥ 

सलिङ्गानां 'रदरत्येनम्तोय्यकुयोनौ च जायते "' । 

तया, 

^“ घमेष्वजौ सदा लुण्कछाद्विको लोकद्ममकः । 
वेडालत्रतिकोज्ञेयो दिखः सर्व्वाभिसन्धिकः ॥ 

श्रधोदृष्टिनिकतिकः सखाथेसाधनतत्परः । 

ग्रठो मिथ्या विनोौतञ्च वकटन्तिर्दादइतः' ॥ 

श्रय द्या, महदाभारते,- 

^ (*दया भट्रेष्वलोलुप्तमाजेवं ह्रौ रचापलं । 

भवन्ति सम्पदं देवोमभिजातस्य भारत ” ॥ 

(९) प्रतिषिद्ध । (२) अलिङ्गलिङ्गवे शेन ये चरन्यपजोवति 

(३) शर्त्येनं । (४) दयाभूतेष् | 

५8 
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यमः,- 

"“ द् यया घमेदानाभ्यां तपसा व्रह्मचय्येया । 

प्रम यलन्धियग्रामं ब्रह्मलोके महोयते ” ॥ 

तया,- 

“ विभागश्रालिता यस्य चमायुक्तो दयालुकः । 

ग्टदस्यस्त् समाख्यातो न ररहेए गटहाश्रमौ " ॥ 

हारोतः,- 

दमो दयादानं तव्रतल्वं चेति ब्राह्मणस्य । सवेश्वतानुकपनं 

द्या । षमा । 

देवलः,- 

५ युकामग्रकद्शरादोन् खादतश्चात्मनस्ततु । 

पुच्रवत्परिरचन्ति ते नराः खगगामिनः” ॥ 

रारोतः,- 

^“ क्रोधनिन्दानन्तर क्रोधो टि तमोरूपं तस्य चमा नियमन 

व्याख्यातेति । विवादं न समाचरे ट्व्युक्ता मनुः 

““ एतेजितस्तु॒ जयति सर्वान् लोकान् दमान् रहो "'। 

हारौतो यमश्च,- 

^“ श्राह्ृष्टस्ताडितः चिप्र: चमते ' "योऽनुलिम्पति । 

प तस्य दुष्कृतं दत्वा सुष्टतं सवंमश्रुते "' ॥ 

(१) योऽनुकुष्यति । 
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ध्यान मनुः,- 
८८ 

[कि [९१ ८ ५ 

न्ाहूये सुहृन्न बुध्येत घरमार्यावपि चिन्तयेत् । 

कायजलेगरांख तन््ूलान् वेद तत््वाथमेव च ” ॥ 

वेदतचलायेः । परमात्मा । 

विष्णपुराण,- 
८६ 

तया 9 ` 

८४ 

प्रायथित्तान्यनेकानि तपःकमत्मिकानि च । 

यानि तेषामशेषाणां छृष्णानुमारण पर ॥ 

कृते पापेऽनुतापो वे यम्य पुमः प्रजायते । 

प्रायशित्तं तदस्येकं हरि ससरणं पर ॥ 

हरिसंस्मरणएत्तो णस मस्तक्ते शम चयः । 

मुक्तिं प्रयाति खर्गाश्िस्तस्य विघ्रोऽनुमोयते । 

तस्माद हनिंशं विष्णं संस्मरन् पुरुषो सुने ! । 

न याति नरक सद्यः \संचौणाखलपातकः ॥ 

'"श्रायाषः स्मरणे कोऽस्य स्मृतौ यच्छति ग्रोभनं । 

पा पच्यश्च भवति स्मरतां तमदनिशं ` ॥ 

समते: सकलकल्याणभाजनं यन्न जायते । 

पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरण दरि ॥ 

२'तदस्मत्रौयते विष्णः स्मख्टेतां बन्धसुकरिदः ” । 

(१) प्रच्तौगारेषकल्मषः। (र्) यायसः | 

(र) तदस्मत्प्रोतये । 
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तया प्रहाद्वाक्यं गोतायां,- 

"येतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः 

श्रनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 

तेषामह समुद्धता सडन्युसारसागरात् । 

भवामि न विरात्पां! मय्याबेश्रितचेतमां ॥ 

मय्येव मन श्राघत्छ मयि वुद्धिं निवेश्य । 

निवसिथसि मय्येव श्रत उद्व न संश्रयः" ॥ 

विष्एरदस्ये, श्ह्ाद् प्रति श्रुक्रवाक्य । 

^“ जन्मभिबङृभिवेत्छ ! नरासतद्रतचेतमः । 

भव्न्ति वे भागवतास्ते विष्णुं प्रविशन्ति च॥ 

श्रनेकजन््रसंमारर दिति पापसचये । 

नाक्तोण जायते पुमां गोविन्दाभिमुखौ मलिः“ । 

दूति विस्तरभयान् न लिख्यते, निराकार ब्रद्धाध्यानं विस्तरेण 

वच्छयामः । माधुयं परियव्रादिलादि ; वाचिके वच्यते । यमः. 

““ यमेन यच्चमातिष्ठेत् वश्ेत् टृद्धियाणामःप्रकोणेता । दान्तस्याय 

लोकः। (र विगेषतश्च तन्तदि द्धियमंयमे उच्छति ”। दति ("माधुय । 

अय नियमेषु श्रक्रोधः सक्रोधत्रजन-सकन्पः च्षमा तु क्रोच- 

विरोधा मनोटरत्तिविग़ेषः । ततो भिन्ना चमा यममघे गणिता । 

हारोतःः- “ मानसो तु क्रोधातौलपरितापात् पौद्यमानस्य काय- 

वेवष्वेष्यव्याधयः संभवन्ति । श्ररकारेर्यया्यादेषपरसोपघाता- 

(१) तच वाद्येन्ियसंयमरूपं यमः । (र्) यमाः। 



निद्याचारप्रदोपः। ४२९ 

दौनि क्रोघषूपाणि । यत्क्रोधनो जपति, य्नृहोति यदातपति, 

यहदाति वैरोचनो हरते तस्य म्पे । तरेरोचनो बलिः ” । पुन- 

₹रितः,- (पक्रोधाग्निनाद्भूतं खषामणवहृमतो न गमनोधो 

ऽविश्वमनौ यञ्च भवति । कार्ययाकाय्वाच्यावाच्यानि न तकंयति । 

हितवादिनो शृरूनप्यतिक्रा मत्या विष्टः । परतलो कानात्मानं गमयति 

तच घोरां नरकथातनामनुग्रय ज्रुरक्यादतौय्यंकूयोनिषु 

जायते । ("क्रमग्रो मनुख्यतां प्राय सवेजनविद्धेषितां प्राप्नोति । 

श्राजेवं हारोतः,- निषटतिनियमो जेद्यनियमथाजेवं । इदममाया- 

(*कुलयुक्ता निति: । का ठिन्यश्रायवेषभ्यः*दोषषद्धावयुतं जेय । 
कदां कन्न, मायाकोरिल्यं वाजः । श्र्थान्तरोपन्यासः। एतेषां 

(५)निृतिरूपाणां नियमो वजेनं श्राजेव, एवं कारिन्ये 

निष्टेरता । द्याविरोधिपदायेः। शादय भयन्नता । वेषम्य 

निगूढपरद्रो दप्रतिसन्धानम्' ^ ' । 

“‹ जेहू्य' पंचविधं । तस्य निट ्तिराजवम् `" । 

पुनदहारोतः,- 

"" मवग्ूतात्मभ्रतत्वा द्ाजेवं ब्रह्मणः पदम् । 

च्रजिद्यामश्रगं ्रद्धां वन्तं ब्राह्मणजो विकाम् `` ॥ 

° नियमो पकल्यता । हारौ तः,- “= खनियमो दमभनियमशेद- 

कज्यता । (<)खनियमो द्पेवजेनम् । द्नियमो, दमभवजैनम् 

(१) करो घाविभूतःलेद्ा | (>) तच सर्वासां भयो भवति। 

(द) याजयुक्ता निष्वुतिः। (४) दो । (५) निम्कुति । 

(६) दौ परस्ुखासददिष्ात्व | (ऽ) नि यमेष्वकल्पता । 

(<) समय । (€) स्मय । 



४२० नित्याचास्प्रदोपः। 

ज्ञानदानतपषट्वय्येविक्षेषास्मय वजयेत् । स्मयावपन्नास्तेजषोध- 

पन्ना भवन्ति । सयावपन्नाः स्मयदोनाः। मनुः,“ तपःचरति 

("विस्मयात् ” । गोतायां,- 

^ दै रोऽहमदं भोगो सिद्धोऽदं बलवान् इवो । 

आ्रखलोऽभिजनवानस्िऽकोऽन्योस्ि सुशो मया ॥ 

यच्छे दास्यामि मोदिष्य दत्यन्नानविमो दिताः । 

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽप्ररचो " ॥ 

हारोतः.- 

विद्ान्नविद्रत्तां ख्यापयति । श्रदत्तादान । श्रयाज्ययाजन 

(-श्रातपास्तपः । अनाश्रयलं लिप्ते । एवं उत्ताना दुष्कृतं भवति, 

एवं दम्भरूपं तद्रजेनम् टदम्भवजेनं । श्रकन्पता नियम दत्ययैः | 

मन्तोषः । 

मनु. 

^ सन्तोषं परमाशथाय सुखार्थौ संयतो भवेत् "` । 

निषिद्धकम॑णा सुखं नेच्छेत् । भ्रनिषिद्धेनाल्येनापि माघनेन 

मनो रमयेदित्ययः। एतदेव इारोतेन विस्तरेणोक्र । “ निषिद्ध्- 

स्थान-नि षिद्ध द्रय-विक्रयायाज्ययाजनासत्यरिग्रहेण, श्रद् श्रवेण वेद्- 

पाठेन, मूल्यगरदणा्नापनवेद ्रश्प्न्वं प्रतियद्ादिना सुखं नेच्केत् | 

श्रनिषिद्धेन साधनेन मन्तुष्टः भवेदिति " ¦ 

सन्तोषः परमो धमं द्न्युकं। गुरुशभ्रूषा बेदाध्ययन- 

प्रस्तावे जिषूपिता । नियमेषु स्नानं निन्य नेमित्तिकं काम्यं च। 

(२) सयात् । (२) अतपसीतपो | 



नित्यातच्तारप्रदोपः। ४३१ 

“ नदौषु देवखातेषु” रत्यादि मनूक्ष नित्यं नैमित्तिक 

सक्रान्तियदोपरागादौ । तोयेप्राघ्यादौो चेत् माध्याद्िकप्रकरणे 

वच्यते । श्रय मोनं । 

यमः.- 

^^ सुभाषितसहसलाणि सुभाषितग़्तानि च। 

सर्वाणि व्याइतय्येव कलां नारेन्ति षोड्ोम् ॥ 

दुष्टवाक्यं न वक्यं न्राद्यणणनां क्चन । 

दष्णोमासोत निद्रायां न ब्रूयात् किंचिदुत्तरम् "॥ 

श्रातातपः,- 

खातस्य वारिणस्तेजो जुक्ृतोऽधिः समादरेत् । 

मु््ानस्यागमत्छायुम्तस्मान्न याररेिषु । 

(पाश्रय स््नातकत्रतानि । पयं यामा दल्यपक्रम्य मन्ध्ययोख 

वहिरग्रामस्यासन वाग्द्त्तस्य । 

श्रद्िराः,- 

° सन्ध्ययो र्भयोजेप्ये भोजने दन्तघाउने । 

पिहकाय्य दैवते च तथा मृचपुरौषयोः ॥ 

शष्णां सन्निधो दाने यागे चेव विगरेषतः । 

एषु मौनं षमातिष्टन् खूगेमाप्नोति मानवः " ॥ 

एषु मौननियमः खगंफलाय । व्यस्तेषु स्तेषु च । 

“° मनः प्रसाद सोम्यवं मोनमात्मविनिग्रहः "| इति गौतायां । 

(९) अथ सातकत्रतानि | पुग ग्रामा दयुपकरम्य सन्ययोश वद्ि- 
ग्रामादासमं वाग्यतस्य । (र्) योगे । 



४३२ नित्याव्वारप्रदौपः। 

तथा,- 

^ उभे सन्ध्ये च यो विप्रो मौनमास्ते समाहितः, 

दिव्यं वषैखरसं स ब्रह्मलोके मरोयते ` ॥ 

श्रयोपवासः,-- एकादश्युपवासो नित्यः । 

कूमेपुराणे,- 

(१एकादश् नित्यमिति एकादश सदोपोय्येति च । 

तया,- 

“ एकादश्यां न भुन्नोत पक्योरुभयोरपि । 

वनस्थय ति धर्मोऽयं श्ररक्तामेव सदा गदो ॥ 

तया,- 

° श्रयनौबोधनोमध्ये या रृष्टोकाद शो भवेत् । 

सेवो पोष्या ग्हस्यन नान्या छष्णा कदाचन "` ॥ 

श्रच छृष्णानिषेधो ब्रतविषयः । 

“यानि कानि च पापानि ब्रह्युदत्यादिकानि च| 

श्रन्नमाभ्चित्य तिष्ठन्ति सप्राप्रे हरिवासरे ॥ 

न भोक्रवये न भोक्व्यं संप्राप्ते हरिवासरे । 

भोजनस्य निषिद्धलात् छृष्णायामपि न काय्य ॥ 

दति भोजननिषिद्धलात् छष्णायामपि न कायं  । 

कात्यायनः, 

"एकादशोषु ृष्णासु रविसक्रमणे तथा । 

चन्द्र्र्ययो परागे च न कुर्ययात्पृजरवान् रदो ” ॥ 

(१) उपोध्यैकाद रौ नियं । 



नित्याच्वारप्रदौपः। इद् 

कौम 

^“ संक्रान्यां ष्पे च रवि(णद्रुक्रदिने तथा ” । 

सक्रान्या दि विषये जेमिनिः,- 

“* त ज्निमिन्तोपवासस्य निषेधोऽयसुद्ादइतः । 

(*नानुसगच्छरते ग्रारो यतो नित्यसुपोषणं '' ॥ 

तेन शएक्तेकादण्यां संक्रान्तिरिविवारादौ नेकादफो भिषेधः 

किन्तु सक्राज्तिनिमित्तकोपवासस्य ग्टहस्यं प्रति निषधः । 

कात्यायनः, 

^“ उपवासो यदा नित्यः आद्धं नेमिन्तिकं भवेत् । 

उपवासं प्रज्ुर्वोति श्रात्राय पिहसेवितम् ” ॥ 

वराद्े,- 

^^ सूतकेऽपि नरः स्नाला प्रणम्य मनसा इरि । 

एकादश्यां न सुश्रत व्रतमेतत् न लते । 

स्तकेऽपि न समुन्नत नारौदृष्टे रजस्यपि” ॥ 

अग्रक्रस्य माकंण्डेयः,- 

“^ एकभक्रन नक्तेन तथेवाथाचितेन च । 

उपवासेन दानेन न निर्द्रादशौको भवेत्” ॥ 

प्रकारान्तरमाह, स्कान्द,- 

^^ श्रसामथ्ये परोरस्य व्रते च ममुपस्थिते । 

कारये्-घमेपन्नौ वा पुत्र वा विनयाच्ितं। 

भ्रातरं पितरं शिष्य ब्राह्मण दकिणादिभिः”॥ 

(१९) ग्बुक् । (२) नानुषङ्छतो । 

५५ 
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अन्या्सुपवासे शते कन्तेरपि फलमाह, 

“ कर्तां दण्णुए पुण्यं प्राप्नुयात् नाच स्यः ” 

तत्रैकादश्वां दषे नियः । 

‹ चच्रोदये कलाकाष्ठा मुहत्तेमपि दृश्यते । 

तच सेकाद्ष्टृपोा न तु पूर्व्वा कथंचन" ॥ 

दिनदयेऽणदयसम्बन्धे दादभोषद्धौ षवेषां उत्तरेव । 

दार भोच्ये- 

^“ संपूर्णेकादशौ यच प्रभाते पुनरेव सा । 

दादश च चयोदण््ां नास्ति चेत्तत्कथं भवेत् । 

उन्तरां तु यतिः कुर्य्यान् पूव्वासुपवसेद्ग्टदो ” ॥ 

दूति व्यवस्था । ^“ निष्कामस्दरत्तरां वसेत् ” एति वाक्यान्तरात् 

विधवाया श्रपि दितोयायामुपवासः। यदा त्रदे दशमो च्ोणए। 

च एकादशो परदिने दादयो तदा दश्रमोविद्धायामेका- 

दश्यासुपवासः । 

एकादश्येपवाश्स्य नित्यलात् दश्रमो विद्भगयतिरिक्रायाख्ा- 

भावत् दश्रमोविद्धनिषेधवाक्याना^.मपरदिने एकाद शोसद्भाव- 

परत्वात् । छक्तं चर) विष्णुधमं,- 

‹“ एकादगौ दशाविद्धा सकलादादश्नौ परे । 

उपोव्या(र) दादग्रो विद्धा रुषिर्दालकोऽत्रवौत् ” ॥ दति ॥ 

(९) परदिने । (२) विष्णुधर्मोत्तरे । 



नि्याचार्प्रदोषः। ४६५ 

एवं च,- 

“ कशद्धेनापि विद्धाखादर् दण््येकादणौ यदि । 

तावदेकादशौं त्यक्ता दादौ समुपोषयेत् ” ॥ इति 

तत्काम्यदाद ग्रो प्रतनिमित्तेन दश्रमोविद्धनिषेधपरम् । 

नतु एकादग्रौप्रतनिषेधपर । 

(रकाम्यं ग्रस्तं दाद गोव्रत । 

“° इाद्श्चामुपवासं तुये वे कुवन्ति मानवाः । 

व! मामेव ते यान्ति मम ब्रतपरायणः' ॥ 

श्रन्यया दशाविद्धोपवासविधायक वाश्यानामनवकाग्प्रसङ्गात् | 

“ एकादशो दश्ाविद्धा परतोऽपि न८^र) विद्यते । 

गरटडिमियेतिभिश्चैव सेवोपोग्या सदा तिथिः” ॥ 

यदा तु दशाविद्धा पव्वेदिने परदिने चोदय-एकादश्ो 

दादौ चौण तदापि दश्मोविद्धायां रदहोणसुपवाषः। 

उत्तरदिने यतौनां दति कालादशणादिव्यवस्ा । 

श्रन्येतु यद्यपि । 

^ एकादग्रौ दादश च राजिग्रेषे जयोदश्नो | 

व्यदस्यक् तदहोराचं मो पोय्यं तत्सुताथिंभिः ” ॥ 

दति यदपि गश्टइख्यस्य निषिद्ध । तथापि,- 

^“ द शमौ शेषसयुक्रा गान्धार्यां समुपोषिता । 

तस्याः पुचश्तं नष्टं तस्मात्तां परिवजषेत् ” ॥ 

(९) काम्यं चाल्ति | (२) वद्धैते । 
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दश्ाविद्धाया निषेधात् एकादशौच्तयवदिह विशिष्टादशमो- 

विद्भ-परवचनाभावात् । 

५ उपवासनिषेधे तु भच किित्मकल्पयेत् ” ॥ 

द्यस्य श्रक्रविषयले मानाभावात् । 

“ एकाद गौदगशराविद्धा दादगो च चयं गता। 

दानं वाप्येकभक्तं वा तदा करुरय्यादयावितमिति ` ॥ 

वाक्णाच्च,- 

एकादश्या-उद् यमत्वेऽपि दादश्च्ये गदष्यस्य उपवाम- 

निषधवाक्यानां नक्रादिरूपे नेकादग्ौव्रतविधिपरल्मिति । 

अय (रत्रतकम,- 

दशम्यां प्रातनित्यशत्यानन्तर- 

°“ द्श्मोदिनमारण्य करिख्येऽदहं ब्रत तव । 

जिदिनं देवदेवस्य निविघ्न कुर् केशव"! ॥ 

दति प्रायेन,- 

मध्याङ्के सविगरषं विष्णोः पूजनं तदहरेकवार विष्य 

भोजनम् । 

माच्छे,- 

“कांस्यं मांस सुरां चौद्रं तेलं वितथभाषणम् । 

यायामं च व्यवायं च दिवाखभ्रं च मेयं ॥ 

तिलपिष्टं समखुरं दश्म्यादिषु वजेयेत् । 

(१) व्रतधर्म्माः। 
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धुत मत्यम्बृपानं च पुनर्भोजनमेव च । 

चणकं कोरदूषांश्च परान्न शाकमेव च” ॥ 

सायं दन्तधावनं, राच नियज्षेन विष्णं स्मृता श्रयनं । प्रात- 

नित्यज्त्यानन्तरं खस्िवाचनं सेकन्यः । भगवन् -दुयेभगवत्यः 

मोमादयो देवता भगवत्रौतये एकादगौत्रतमदं कुर्वौवेति । 

( अष्टाचर मन्त्रजपेन संकन्यपाचरगतजलपानं। श्राचमनं । प्रायना,- 

““ एकादश्यां निराहारो श्वा चेवापरेऽहनि । 

भोच्छोऽदं पुण्डरौकाक्च! शरणं मे भवाच्य॒त ! ॥ 

ततो वाद्याभ्वन्तरष्एद्भिः । 

^“ श्रारौरमन्तःकरणे पघातं वाचश्च विष्णभंगवानगरेषम् । 

श्रमं "^ नयतवादूए ममेदग्मे पापादनन्तो इदि सन्निविष्टः” ॥ 

“ अन्तः्रद्धि वदहिःशएटद्धि शएद्धोऽन्तमेम योऽच्छतः । 

स करोत् तल्मले तस्मिन् शरौरे चासि स्वेदा ॥ 

(र)वाद्यो पघाताननयोयषां च भगवानजः । 

शरमं (*नयलसेवात्मा विष्णश्चतसि सस्थितः ” ॥ 

दूति देवस्योपरि नानापुष्पेर्मण्डपकरणएम् । मध्याङ्ं लानं 

पचोपचारेण पजा । पायषप्रधानं नेवेध्यं । याइतिभिरष्टोत्नर- 

श्रतमिति छतददोमः । 

(१) अदात्तरमंचरेण चिज पन । 
(२) नयत्धागरु | 

(द) बाद्योपघाताननघोबोघां । 
(४) नयत्यमेयात्मा । 
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भविये,- 

““ चमासत्यं दया दानं शौचमिग्धियनिग्रहः । 

दत्रपूजाग्निहोचख सन्तोषाखय(\भाजमम् " ॥ 

(रोसवब्रतेव्वयं कर्म । तिष्एधरमेत्तिरे,- 

“ त्नाप्ययजनध्यानं तत्कयाश्रवणणदिक । 

तदचेनं च तन्लामकोन्तेनश्रवण्णदयः। 

उपवासहृतामेते अणः प्रोक्रा मनो षिभिः” ॥ 

वजेनोयानि,- 

^ पाषर्डिभिरसस्यशेमसुभाषणसेव च । 

राचाभ्यङ्ग शिरोभ्यङ्क ताम्बूलं च विवजंयेत् ॥ 

वद्िर््रामाग्धजान् सति पतितं च रजखलां । 

न स्परत् नाभिभाषेत नेचेत व्रतवासरे ॥ 

दन्तानां धावनं हिसामनृतं सेयमेयने । 

श्रसत् जलपानं च दिवाख्ापं विवजयेत् ॥ 

गन्धालकारमाल्यानि वजान्यश्ननमेव च । 

स्मत्यालोकनगन्धादि खादनं परिक त्तितम् ॥ 

श्रक्नस्य वजयेन्नित्य (रप्राग्ननस्याभिकां चिम् ' ॥ 

प्रमादादेषां करणे प्रायश्चित्तम् । 

पाषण्डपतितादि स्शं सख्लाला द्र््यावलोकनम् । सम्भाषणे 

विष्णएस्मरणएमाचमनं च । श्रवलोकने दू॑चणं सम्भाषणे पारणे 

(९) भावनं । (२) सवं ब्रतेष्वयं धम॑ः। 
(द) प्रासानामभि। 
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तुलसौदलामशकौदश्प्राग्ननं वा । स्तयप्राणिदिसथोमंग्वायुक्रप्राय- 

चिन्तान्तरं व्रताङ्गलेन नामचयाष्ग्रतजपः । 

“ मिथ्यावादे दिवाखापे बहशोऽम्बूनिषेवणो । 

अष्टा्षर व्रतो जघ्वा शतमष्टोत्तरं श्टचिः"” ॥ 

ता्बूशचवेणे मांसस्य भणे त्रतलोपो भवेत् कुर्यात् दष्णा- 

वहक्निवजेनमिति पेढीनसिवचनात् । “ भिद्यते तु ब्र्मय्य 

खदारेषु न संगमादिल्येकाद गोगव्यतिरिक्रविषयं ” । केवल । 

“^ रेतःसेकात्मकं भोगन्टतेऽन्यच्न तपः समृतः ” । 

द्तिवचनाद्रेतःसेके त्रतभङ्गः । 

“स्मरणं प्रचणं केलिः स्पेन गुद्यभाषणम् । 

संकल्योऽध्यवसायश्चा काय्ये निटेन्तिरेव च ” ॥ 

द्रति सर्वेषां मेयनलास्मरणादौ नामचयजपः शरष्टा्रजपो वा 

न तव्रतभङ्कः। दन्तधावने गयच्चौजपद् श्रवारपून्विकाभिमग्छित 

जलपानम् । अन्यवजेनोय सेवनेऽपि नामचयजपोऽष्टाक्तरजपो वा 

उक्घप्रायथित्तानन्तर वाद्यान्तरश्द्धिः । 

विष्णधर्मात्तरे,- 

^ शरारौरमन्तःकरणोपघातं वाचश्च विष्णुभगवानगरेषः । 

श्रमं नयत्याप्र ममेहश्मं पापादनन्तो इदि सल्िषिष्टः ॥ 

श्रनःशएद्धिं वहिःष्टद्धि शुद्धोऽन्तमेम योऽच्यतः । 

सकरोत्वमले तसन् गरौरे चास्मि खवेदा ॥ 

वाद्यो पघाताननघो बोद्धा भगवानजः । 

श्रमं मयलमेयात्मा विष्ण्ेतसि सख्ितः ॥ 
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एतत् संभाव्य जप्तव्यं पाषण्डादौतुपोषितेः । 

नमः (रग्रचोपति शन्यक्ता ख्यं पश्येत वौचितेः ॥ 

राचौ तु स विशेषं विष्णपूजा । जागरखरूपं च । 

स्कन्दपुराण, 

“मोतं वाद्यं च नृत्यं च पुराणपठनं तया । 

धूपं दौपं च नेवेद्यं पुष्यगन्धानुलेपनम् ॥ 
फलमन्नं च शरद्धा च शौचमिद्धियनियहः । 

सत्या ज्ितं विनिद्रं च सुदायुक्र क्रियान्वितम् ॥ 

साश्चय्यं चैव सोल्लासं पापालस्य-विवजैनम् । 

प्रदचिणाभिसयुक्रं नमस्कारपुरःसरम् ॥ 

नोराजनममायुक्तमनिविखेन चेतसा । 
यामे यामे (रमहाराज! कुर्य्यादाराचिकं रेः । 

षड विंश्रद्णसयुक्रमेकादण्यां तु जागरम् ” । 

तया,- 

«राजौ जागरणं कला समुपोग्य हरेदिने ॥ 

दशर बे पिके पं माके दगरपन्वेतः । 

(रश्श्रुणां द्ग्पच् तु पुरषानुद्धरेन्नरः ॥ 

दति जागरणं ५)संयोगष्यकृन्यायेनाङ्गं फलायं च । 

^“ श्रालग्रामभिलाय तु ये कुवन्तोह जागरम् 

यामे यामे फलं प्रोक्तं कोरिग्हणसम्भवम् ' ॥ 

(१) खुचिपदे्यक्वा । (२) मद्ाभाग। 
(द) खसायां । (४) संयोगएटथकृत्वेनाङकः । 
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जागर णं(९) विष्बायतने काय्यं, तदभावे शिवायतने, शिवाय- 

तनाभावे सूर््यायतने, सर्वाभावेष्याकागशे विष्णपदं दृद्ठा, तदभावे 

गदे विष्णप्रतिमाषन्निधौ, तस्याप्यभावेऽश्वत्यमूले, तदभावे धानौ- 

मूले तुलसौवने वा । तोयं वा, नदौतौरे वा । सर्वाभावे 

वेष्णवसन्निधो । प्रातर्ादश्यां नित्यकर्मानन्तर षोडशोपचारेण 

विष्णः पूजा। यथाशक्ति वेष्णवबड्कब्राह्मणभोजनम् । पारणं 

मन्त्ेण- 

“^ श्रज्ञानतिमिरान्धस्य कतेनानेन केष्रव ¦ । 

प्र्ोद सुमुखो नाय! ज्ञानदुष्िप्रदो भव॥ 

कृष्ण ! छृष्ण ! द्यालस्लमगतोनां गतिभेव । 

संसाराणवमद्नानां प्रसोद् मधुखूदन !” ॥ 

द्युपवासं समप्ये पारणम् । 

“" नेबेद्यं तुलसौमिश्रं पापकोटिविनागश्ननम् ” ॥ 

पारणभिति तेन सह पारणम् । द श््यक्रमत्रापि वेन । 

^“ दिवानिद्रा च तैलं च पुनभुक्त च वजयेत् " । 

दा द श्यक्यवे(र) मध्याङ्धिकापकषः । 

“^ यदा मवेदतोवाल्या दादशोपारणदिने। 

उषाकाले दयं ुर्ययात् प्रातमेध्याङ्किकं तदा” ॥ 

(१९) जागरणं च। (र्) तथा 

५६ 
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अथ जन्माष्टमौत्रतं । 
त्र नित्यं काम्यं च| श्रकरणे प्रत्यवायश्रवणन्नित्यम् । 

भविगयोत्तरे,- 

५५ श्रावणे बड्कल्े पच रष्णलन्पाष्टमोत्रतम् । 

न करोति नरो यस्तु भवति ब्रद्मराचसः” ॥ 

तथा,- 

°^ वं वरं भागवतो मद्धक्रो घमेनन्दन ! । 

दति वौष्धाश्वणाश्च । 

“ पुचसन्तानमारोग्यं धमघान्यद्धिमदग्टहम् । 

श्रालोच्चयवसपूएं मण्डलं सुमनो दरम् ॥ 
तसिवाद्े प्रभुभुक्ते रोर्घायुमेनसेश्ितान् । 

परचक्रभयं नास्ति तस्िबाष्रःपि पाण्डव | ॥ 

पजन्यः कामवर्षो स्यादि तिभ्यो न भयं भवेत् ” । 

तया,- 

(१)८.गुणानवाप्य सभुपेति पदं स विष्णोरिति फलश्रवणात् 

काम्यं च। सेव जन्दराष्ठमौ रोदिणोयोगगशएसंयोगेन जयन्तो संज्ञं 

लभते, न सन्नायाः कमेभेदः। एकान्तिकोत्पत्तिवाक्यगतत्निणंया- 

भावेन भेद वोजाभावात् । दाच्यणदिवत् दएसन्ञो(?पबन्धन 

दति नोत्या भेदेनो पप्तो भेद स्यापृ््वमेद्ापादकस्याकल्यनात् । 

(९) एच्लानवाप्य। 
(२) गुणत्मकोपबन्धन-द्रति । 
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भेदेन पूव्बेदिने श्र्टमोनिश्नौययाप्तावपि- 
उदये चाष्टमो किंखित् नवमौ सकला यदि । 

सा भवेद् वुघसंयुक्रा प्राजाप्रत्यचेसंयुता ” ॥ 

^“ श्रपि वषेश्रतेनापि लभ्यते वा न वा विभोः?। दति 

सखन्दपुराणे । 

तया. 

^ सुहलत्तमणयहोराचं यस्िन् युक्त हि लभ्यते । 
श्रष्टम्यां रोदिण्णेखचं तां पुण्ां सुपा वसेत् ” ॥ 

द्रयक्षनौत्या उत्तर दिने जयन्तौ व्रतकरणे पव्वदिने जग्माष्टमो- 

व्रतं एयक् कन्तयं स्यात् । न चेष्टापत्तिः । षमाचारविरोधात् । 

दयो नत्यवे त्यागे मानाभावात् । भेदपक्ते चोत्तर दिने जनमा- 

टमोव्रतस्य कालाभावात् । तस्मात्, 

^ प्रेतयो निगलानां च प्रेतलं नाशितं नरः" | 

“येः हता श्रावणे मासि श्रष्टमौ रोदिणौयुता। 

किं पुनबुधवारेण सोमवारे विग्रेषतः ” ॥ 
इति पद्मपुराणात् ब्रह्मपुराणे च केवलाष्टम्यां फलकथनात् । 

“ मासि भाद्रपदे शृष्णपक्ेऽषटम्यां कलो युगे । 

श्रष्टाविश्रतिमे जातः रष्णोऽसौ रेवकौसुतः” ॥ 

तस्मात् घ तच स्पृज्य दति रोहिणोयोगवृधवारादियोगयो- 

ग योरेव फलसंबन्धः । यथा सय्येहणस्य इग्येवारे चुडामणि- 

संन्ञकतेऽपि तददिहितकमणो शुणादेव फलं । तेन जन्माष्टमौवतसमेव 

केवलाष्टम्यां क्रियमाणं यावत्-फलं रोदिणोयोगे तदधिकफलं । 
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मारण्य योगस्य स्नात । पूवेदिने रोदि महतो परेद्युः खल्या । 

अष्टमो निभौयादृद्धं प्रत्ता पूष्वेदिने खल्या परेद्युमहतो । 

दिनदये च निश्रौये योगोऽस्ति एव दितोयः प्रकारः, तत्रापि 

परजवोपवासः । 

^स॒प्नमोसदहिताष्टम्यां श्रूला खच दिजोत्तम | । 

प्राजापत्यं दितोयेऽङ्कि सुहरत्ताद्धं भवेद्यदि ॥ 

सा भवेद् बुधमयुक्ता प्राजापत्यचसयुतेति स्कान्दवचनात् " । 

यदा पुवेदिने श्र्टमौ ग्रयसो परेद्युः खल्पा। रोहिणो तु 

निभ्रौयादूद्धं प्रढत्तलात् पूरवेदिने खल्या । परदिने श्वयसौ 

तदापि परकैवोपवासः। 

^" पूव्वैदिनेऽ्टमौ या च उदये नवमो दिने। 

सुह्कनत्तेमपि सयुक्रा संपूर्णा चाष्टमो भवेत् ” ॥ 

दति पद्मपुराणे । 

^“ दये चाष्टमो किंचित् नवमो सकला यदि । 

सा भवेत् बुधसयुक्ता प्राजापत्यक्सयुता ” ॥ 

दति सकान्दवचनात्। बुधवारयोगनिभित्त एव श्र्टम्या- 

अन्पत्वेऽपि पर विद्धास्खौकारःप्रतिभातोति चेत्, श्रस्य(\ ययाप्राप्न- 

जन्प्राष्टम्यलुवादेन बुधवासखरयोगप्रा ग्रस्यकयनपरलात् । उदये 

किंविदित्यस्यानुवाद्यविग्रेषएतलेना विवचितत्वात् । तयाच प्रेत- 

यो निगतानामित्यादि वाक्यसमानायलमेव । अतएवास्य बुधवार- 

योगपरलत्वात् । श्रद्धाधिकायां पूष्वेदिने श्रद्धराजेऽष्टमोयो गसत्येल 

(१) यस्य 
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पूष्वैदिने प्रापने न वाधकलं ्रन्यपरलात् । विद्धा धिकार्यां पृष्वेदिने- 

इद्भराचे श्रष्टमोयोगाभावेन ““ पुवैविद्धाष्टमो या विति खान्द- 

वसनेनोत्तर दिनस्याद्राच्रयो गा(.भावेऽपि ग्राह्यलमिति विग्रेषः । 

तेन माधवाचार्य्यानुषारेण उकषु जयन्तोमेदेषु वारयोगेन 

प्राग्र्य, नतु वारयोगानुसारेण थत्रस्या(९) । 

श्रय पारणं स्कन्दपुराणे 

“‹ ति यिनच्चचनियमे तियोभान्ते च पारणं” । 

ब्रहवेवन्तं च,- 

^“ स्वेष्वेवो पवासेषु दिवा पारणएमि्यते । 

श्रन्यया पुण्यहानिः स्यादुतेधारणपारणणदिति ” । 

एवं च भति विद्धभेदेषु दिवा तिथन्तो भान्नो वा, तद्ा- 

न्यतरान्ते पारणम् । 

यदाद नारदोये- 

५ ति यिनक्तजसयोगे उपवास यदा भवेत् । 

पारणं तु न कन्ते्ं यावन्नेकस्य संखयः ” ॥ 

यदा वन्यतरान्तोऽपि दिवा न लण्यते; ुन्वेदिनेऽद्धराज- 

मारण्य प्रत्तयो स्िश्यचयोरत्तरदिने राजिप्रहरन्या पिलान्तद्ा 

राज्रावपि पारण प्रतिप्रखववचनात् । 

^ तिश्यर्योयंदा च्छेदो नकचान्तमयापि वा । 

श्रद्धराजेऽपि वा ङुर्ययात् पारणं तपरेऽइनोति ” ॥ 

(१) योगभावैऽपि । (२) वयव स्येति । 
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राजावपौत्यपि शब्दाथंः। एवं गार्ड्पुराणे,- 

“ जयन्धां एन्वेविद्धायां उपवासं समाकरेत् । 

(व्रतान्ते चोत्छवान्ते ("च व्रतो कुर्य्यात्-तु पार ण'"मिति ॥ 

एतद शक्रस्य, प्रातरेव पूजापुनवं प्रतं समाप्य त्रतपोत्सवान्ते 

प्रातः पारण कुर्य्या दित्ययंः । 

शरन च ब्रह्मपुराणे, “ तस्मात् सतत संपूज्या यण्ोद्ा देवको 

तया "' । दृत्येतावत् (रमन्ल्ोक्रावपि “पजाप्रकारानुक्रः साकांच- 

तेन समृति शास्त विकन्पः स्यादाकाचापूरणे सतो तिन्यायेन भविष्यो - 

्रोक्रो विधिरवगन्तयः । ब्रद्धापुराणे च,- 

^° श्ररुणो द यवेलायां रक्रवस्त्राटताः सिय: । 

नयन्ति प्रतिमां येतां नाना विभव“ खंभवाम् ' ॥ 

“नदोकूलं प्रभं रम्यमिति । प्रतिमानयनादिकम् स्तोकन्तेक 

व्रताङ्गन तु (र)तदग्रेन स्तौमाच्रम्याधिकारः। तथाहि चातूर्माखेऽष्टो- 

कुमाय्येश्च निः परियन्तोति कुमारोणमध्चिपरिगमनमष्टाङ्गमिति । 

नेतावता चातुरमाखष्टौ क्ुमारौणानेव कनतेलं । भविग्योत्तरे,- 

“ ततः चाला तु मध्याङ्कं देवक्याः इूतिकागहम् ” । 

कुययादिन्यक्राः- 
““ रम्यामेवं विधां कला दैवकौनवष्ूतिकाम् । 

(९) तिश्यन्ते। (२) वा। 
(द) माचोक्तावपि । (४) पूजाप्रकारादुक्ते 
(५ ) संपदा । (६) वेशे | 
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तां प्राश्ये पूजयेद्-भक्या,” इति पूजाकथनेऽपि न पूजायाम् 

मध्याङ्भमम्नन्धः, सत्यन्तर नुसारेण प्रजाया राजिकाललात् । 

तथा.- 

““ष्यालाव्रतारं पुन्धाक्तं मन्त्रेणानेन पयेत् “ । 

दूति पटिव्रा गायद्भिः किनरादयेरित्यादिवाक्यं लिखिता 

ततः किमग्घोऽयं ध्याने पूजायां वा, तच पजायां खनामचत्थ्यन्तन 

तवेव मन््ान्तरवच्छयमाणत्वात् ! ष्यानमाचरयमिति माघवमान- 

मोक्लासादिभिः प्रायो लच्छते तत् तु न युक्रम् । ध्यालाव॑तार 

प्व क्र मन्त्रेणे्यमङ्गतेः, न हि मन्त्रस्यास्य पर्वावतारध्यानसाध- 

नलं तच्धिङ्ाभावात् । 

पननीक्तमवतार ध्याला मन्ल्ेणानेन ध्यालेरेवमनुसङ्ग माना- 

भावात् खनामर्तुयन्तेरि त्यस्य देवतान्तरे स।वकाग्रत्ात् स्त्रोश्यद्रा- 

मन्त्रवजिता इत्य मन््रपद् प्रणवपरमिति केचित् । विधम्तर- 

मपि दच्छनोत्यस्यायम्थः। “ रद्रा वशोद्धारा'मित्यादि 

वच्छयमाणाद्धराच कालो नकष्णजन्प्रकम्मा च (*'मुख्यविधिः। “तस्या- 

मभ्यचनं शौ रे रि""तयुक्ता प्रजाप जन्मादि करणमेव । तदपेचथा चेदं 

चन्द्रा घटाना दि म्य णए्ड़िले पजापय्यन्त विध्यन्तरं केचिदिति वचनाच 

वेकन्विकं । यद्यपि चद्रोटयः कदा चिदद्धंरा चादृद्धंमपि तयायृत्गत- 

एवे रोडिणो चन्द्रस्य मिं्ाकद्धरार त्यय रोदिण्दयत्रात्^१) । 

चनद्रोदयस्याद्धराचात् पृवेकालौनतेनायं क्रमः । शद्धंराचादृूडं 

(९) ए्णो विधिः । (र) सोषिण्दयात् । 
ष9 
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च्द्रोदये(र)ऽधेमाचस्योत्कषेः न शष्णपूजादेः । ^ पून्वयुर मावास्यायां 

वेदिं करोतौति बेदिकरणणपकर्षेऽपि तत्युवेपदार्थानपकषेवत् *> | 

शङ्ाक्रमद श्राया उत्कषेस्य तन्द्रा च्ाहिलात् तेन पववैचन््रोदे 

श्रां दत्वा हृष्णएजां हला खण्डिले देवादि एजनं रवाद्धेरा३ 

कष्णजद्मकरणम् । पञ्चात् चन्द्रोदये तु छृष्णपनां स्यण्डिशपजा दिक 

च समाणाद्भैराचे अन्म कारयित्वा चन्द्रोदये चब्द्राघे इति विवेकः । 

श्रथ प्रयोमः। “ देवपिच्यं खरोगश्ठते श्रो पवस््रामश्नातोति ” हारौतः । 

श्रो पवस्ताक्गमाषमांमबङमपिष्टमिति कल्पतरव्याख्यानात् दशने 

पौपंमासाभ्यामन्यचापि श्रोश्ठते । देवपिव्ये वा कर्तव्य इवि्य- 

भोजनं(र?) साय दन्तधावनं, नियमेन राचिदपण, प्रातनित्यश्या- 

नन्तरं खस्तिताषन 

संकल्पः । ताञ्चपाच जलपणं गरद्ौत्वा उदङ्मुखः । भगवान् 

खष्ये ! भगवत्यः मोमादयो देवताद श्नकलचग्टन निष्का न्तिगभं- 

पतनव्याधिपरचक्रति वेधव्यदौर्भाग्यभयाभावे पून्वकालेकस्वित- 

सुतखन्तानारोग्यघनधान्यमद्ग्टदसकलयापि  राज्यपजेन्यकाम- 

वित शालो चुयवपुणंच पकलसम्पद् धिभवननिवाशाधिकरणक- 

प्रचरभो गभो गो त्तर कालिक -भगवद च्यृततपःप्रात्िकामो भगवतो ति- 

कामो दृत्येव वा जन्मराष्टमोत्रतमष्ं कुर्वोय। जयन्तोवधे, 

प्रेतयो निगतपूवपुरुषो द्धर णपुत्वक पन्वाक्रफलं, बृधवारादि योगे 

कुलकोरिसुक्रिकाम इति चाधिकं । ततः प्रायेना । 

(१) श््द्राघेमाच्रस्य । (र) इति पूव्वदिने ह विष्यभोजन् | 
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“अद्य ृष्णाष्टमो देव ! नभख॒द्र सरोहिं । 

अरसेयितोपवासेन भोच्छेऽहमपरेऽहमि ॥ 

एनो विमोच्कामोऽस्ि यद्गोविन्देति जन्मजं । 

तख सुंचतु मां (\)चाहि पतितं शोकसागरे” ॥ 

मध्याङ मद्यादरौ खावा देवकोषूतिकारडकरणं पद्मराग- 

ताखपद़ौवस्रबन्धनरज््चा घपल्लव मालागारूडमणिधण्टा मल माङ्गल्य- 

कल श्रद्वा चतुष्वश्ंखलालो ₹खद्गभस्मङा गद धिमन्यकाष्टय॒पाकार- 

काष्टजखव द्िमूषलव द्िसेपषषटो देवपूजा यगन्धपुष्यमास्यनेवेद्य- 
घपदौपगो(रगोपौप्रतिमायुक्तं काय्यं । तन्छध्ये देवक्यादिप्रतिमा- 

स्थापनं । प्रतिमा च यथासम्भवं सुवणेरजततास्पित्तलग्टएपय - 

काष्टमणिद् पैणि(र'कालिखितान्यतमा । श्रामाषात् फलपर्यन्तं , 

दे वकत लच्ण । 

°“ प्रतप्तकां चनाभासा पय्यंकांकेऽद्धसुत्धिकां” ॥ 

परसवयुक्छा पखृतस्तनो देवकोक्रोड़े शखचक्रगद्ाश्ाङ्गहस्त- 

वनमाला विभ्रूषितबालछष्णप्रतिमास्थाप्नं | देवको चरणसवाशदिका 

भ्रोप्रतिमा यशोद्प्रञ्ुतवरकन्यकाषह्हिता स्थाणा | खद्धरमधरा 

वसुदेवप्रतिमा । श्ेलनोलवसना-हलम्षलदस्ता-वलदेवप्रतिमा । 

लगुड़दस्ता नन्दमरतिमा । दण्डकमण्डलहम्ता गगप्रतिमा । तया 

मगोदिण्णेका चन्द्रप्रतिमा | निद्राविमोडितपिजनलिस्वन । 

अरिष्टधेनुककेशिकालोयनागानां लिखने, नृत्यदप्छरोगन्धवे- 
------~ ~~~ ~ == ~ =, 

(१) पाह्ि । (र) गोपाल-- । 
(२) वदहिकान्वितान्धतमा । 
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मिद्धविद्याधरकिन्नरलिखनं च । नतः मायसध्यानन्तर पजारम्भः । 

पजासामर्गरो स्पृणों संपादय नमोदेग्ये श्िये'९ इति मन्त्रेण पचोप- 

चारे श्रोपृजा । शशव षोडशोपचारेण दशोपचारेण वा। 

अरदितिष्पेण देवर्कों ध्याला, 

“ गायद्भिः किन्नरादैः सततपरिदता बेणवोणानिनादे. 

ङ्गारादगकुन्त प्रवरवरकरेः सेव्यमाना सुरोधेः। 

प्यके खास्तते या समुटितत*मनाः पुचिणा मम्यगास्त, 

देवौ मा देवमाता ज्यति सु्दना देवकौ कान्तरूपा'॥ 

देवक्ये नम दूति मन्त्रेण षोड्ग्ोपचारेण पंचोपचारेण वा 

पूजा । ुशमाण्डना रिकतेनस्जुर दाङ मबो पूर परगलङुचाखपनश्र- 

कद लौ फलानां यथासम्भवं देवकोनेवद्ये ग्रहण ततो ययोक्न कश्यपं 

ध्यात्वा वसुरैत्राय दृति मन्ल्ेण वद्ुदेवपू जनं श्षं नागरूपं 

ध्याला ॐ वलदेवाय नम दति मन्न वनदतरपूजन | दचरूपेण 

नन्दपूजा । ॐ यश्रोदाये नमः इति श्रदिलनिष्पण यश्रोदापूनन। 

गर्गाय नम दति गगेपृजन ब्नद्भुरूपेण । 

अथय वेकन्पिकः विध्यन्तर? धिः । श्रद्धेगाजरात् पृव्वं चन्द्रोदये 

प्रथमं चन्द्राघेः। तदरङ्खतवन वच्छमाणनामभिः प्रथमं इरिस्मरणं । 

तथा,- 

“° ्रनघं वामन शौरिं वे कष्टं पुरषो त्मम् । 

` वासुदेवं इषोकेभ माधनं मधुष्टनम् ॥ 

(९) श्िये-- । 
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दामोदरं पद्मनाभ केशवं गरुडध्वजम् । 

गो विन्दमच्यत ृष्णमनन्तमपराजितम् ॥ 

श्रधोचनं जगद्योजं रशि भ्यित्यन्तकारि णम् । 

श्रनादि निधनं विष्णः जिलोकेशां जिविक्रमम् ॥ 

नारायण चतूर्वा्ध गशंखचक्रगद् धरम् । 

फौताम्बरधर निन्यं वनमालाविग्धषितम् ॥ 

श्रोवत्छांक जगत्सेत् श्रौधरं श्रोपतिं दरि ”॥ इति ध्यायन् 

“ चौ रो दाणवमधत । भ्रति चसमुद्धव ! । 

ग्रहाणां शरक! त्वं रोदिष्छा सहितो मम" ॥ 

एषो ऽधः सर! हिणो कणन्द्राय नम दृत्ययंः ॥ 

ततः स्थण्डिज्ते बालक्ष्णप्रतिमास्था पन । सरो हिएणो कचब्दरस्धापन। 

देवकोयशोदानन्दनवल्नदेवानां च स्थापन । ततो महा- 

विभवो पचारे. ओरूष्णपूजा । योगेश्वराय यो गखम्भवाय खोगपतय 

गोविन्दाय नमो नमः। चखानमन््ः। यज्ञेश्वराय यन्ञसम्भवाय 

यज्ञपतये गो विन्दाय नमो नमः) । दति पाद्याघांचमनोयमध्- 

पका चमनोयवस्ता चमनो यगन्धपुष्यधू पदोपमन्त्ः । विश्वेश्वराय 

विश्वसम्भवाय विश्वपतये गो विन्दाय नमो नमः दति नेवेद्यमन््ः । 

धर्माय धर्मश्वराय घमंपतये गो विन्दाय नमो नमः दृति श्यनमन्लः । 

ततः वरोदहिणौकाय चन्द्राय नमो नमः इति पजन, एवं देवकने- 

धश्रोद्ावसुदेवनन्दवशटेवानां ख पुनः पूजनं । दति विध्यन्तर 

विधिः। श्रद्धंराचे प्रदौपाच्छादन(ः)। नःशब्दतासपादन। 

(१) इति पूजनं । (२) दौपगप्रच्छादन । 
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जक्षमध्ये हृष्णप्रतिमाख्यापनं । एजति दश्रमास्यो गभो जरायुशा 

भह । यथायं वायुरेजति । यथा समुद्र एजव्येवायं इ श्मास्योऽख 

जराया सह दति जलाङ्भख्ानौयात् हृष्णप्रतिमावहिःकरण । 

दे त्र्या उदरात् छृष्णो जात दति ध्याल्ा । 

५ सयुतोऽसि दैव ! देवेश! गश्खसक्रगदाधर।!। 

दिवदूपमिदं देव ! प्रादेनोपर्हर ” । इति प्रायनं, 

चण स्थिला शंखवादि च(\जयसखनादपुरःसरमालोक्याद्योनम 

` वोःपविचरमसि शतधार वसोःपवित्रमसि सदस्धार 2 । इति 

मन्दे भित्तौ डसर्पि्यां वसोद्धारारेखापंचकरणं " । वामदेवाय 

ममो ब्येष्टाय नमः अष्ाय नमः कालाय नमः कलविकरणाय 

नमः वलविकरणाय नमः वलप्रमयनाय नमः सवेश्रतद्मनाय नमो- 

मनोक्यनाय नमः दति सुवणचुरेण नाङौकेटमचिन्तनं । वरो 

पचोपचारेण सपृव्य प्रायनं । 

“ गौर्याः (रस्कन्दो यथा सकन्दः शिषः संर खितस्खचा । 

तथा ममाप्यय बाशो रचतां षष्ठिके नमः ॥ 

ततः हृष्ण दति नामकरणं, “ तच्चचुदैवेति मन्त्रे 

वदिनोला रब्द्रदणेनं । “ अन्ञात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा यपिवत्- 
अच पयः सोम प्रजापतिः| तेन सत्यमिद्धिय विश्राल ख 

एकमन्धस दृ्रखेष्ियमिदं पयोऽग्टतं मधु ” । दत्यश्ञपरा रनम् । 

शिवो नामासि खधिति स्तेऽपि जानमसेऽखु मामदिगसिरिति 

(१) जयश्रब्दं ज्ञत्वा अलोकद्योतनं । (२) प्रो । 
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चडाकमे । “भद्र कण्मिः श्टणयाम देवा भद्रं पण्येमायेभि- 

यजता । स्िरेरङ्गसतष्टवाग सस्तनु भिब्धेसेम देवहितं ("यदायु ”- 

रिति कणंवेधः, उपनयनं चिन्तयित्वा वस्तं परिधाप्य “ यक्ोपवोत 

परमःःमिति मश्लेण यज्ञोपवोतदानं । समाचारादेतावत् सखवार 

ला (रबालोपहारनानाद्रयप्रधानमहोपचारेए पूवमन््ेरेव शृष्णा- 

पूजनं । पश्चाद्चन्द्रोद यस्तथा यथोक्र दरि ध्यात्वा शब््राघेः। दत्त 

चेत् (र पुनने काय्यं, याइतिभिस्िलहोमः । नृत्यमोतवाश्चपुराणए- 

अरवणादिभिराजिग्रेषनयन । पच्च श्ररुणोदये तयो -रक्रवस्तं महा- 

श्रोभया देवक्यादिप्रतिमां नोवा नरौकूले सुश्यापय छापयिला 

पुनग्टेहमानयेयुः । प्रभाते क्वाला दुर्गापृजामहो पचारे श्रोर्ण- 
देवक्यादोन् पूजयिला ब्रताङ्गदानानि । हिरं, रजतं, गोचय, 

वस््जय, कुसुमानि, कप् रचन्दनादिक, यद् यदिष्टतम । 

एतष्नन्माष्टमो व्रताङ्गलन (*डिरण्पे ददानि । ष्णो मे प्रोयतां 

एवं खवं दत्ना । 

“यं देवं देवको देवो वसुदेवादजोजनत्। 

भौमस्य ब्रह्मणो (पुष्ये तसै ब्रह्मात्मने नमः ॥ 

(९)सुजन्धवासुदेवाय गोब्राह्मएदड्िताय च । 

शान्तिरस्तु शिवं चास्तु दत्यक्वा तान् विशुजयेत्  ॥ 

(१) यदागुग । (२) वाद्योपशटार् । 

(३) एनः काम । (४) शिरख्दानानि। 

(५) गोश्च । (६) सजग्भने वासुदेवाय । 
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देवक्छा दिरेवाः खस्थान गच्छत इति । प्ते स््नोभ्यो मध्वाच्य- 

दचृ विकारयुक्र यवाक्ञदानं । ब्राह्णभोजनं ततः पारणं । त्रत- 

सामान्यधर्म॑श ₹विव्यभोजनं दादश पारणधमंण । 

दति नग्माष्टमोव्रतम् । 

शध श्िवगािव्रतम् | 

तदपि नित्यं काम्यं च। श्रकरणे प्रत्यवायः सखरय्येते। खान्द 

श्िवराजिमधिरत्य- 

“न पूजयति भक्रशं सुद्र चिसुवनेश्वरं। 

चतुजन्धसहसषु भ्रमते नाच्रसंश्यः ”' ॥ 

तया । व॑ वकं दति वौष्या। तञेव। तया नित्यं नित्य 

शरन्दाद पि नित्ये । 

“ माचक्ृष्णचतुदेश्यां यः शिवं संशितव्रतः । 

मुमुचे: प्रजयेन्निन्य ख शभेद) स्थितं फलम् ” ॥ 

दरति सख्कान्दवचनात् । 

काम्यरूपते शानसंडितायां,- 

^ एवमेतदत्रत कुर्य्यात् प्रतिमवन्छरं त्रतौ । 

दाद श्ाग्दिकमेतत्म्याञ्चतुविश्रान्दिक तथा ॥ 

सर्वान् कामानवाप्नोति प्रत्य चेह च मानवः। 

श्िवराजित्रत नाम सवेपापप्रणाग्नम् । 

श्रायण्डालमनुव्याणां मुक्रिमुक्िप्रदायकमिति॥ 
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दादशाच्दिकाट़त्तियुक्तं च चतुटिश्रात्सिकाटत्तियुक्क वा । 

काम्य फलसाधनं नरमाज्ाधिकारिकं । श्रव चोपवाषः, परजा, 

जागरणं चेति चयं प्रधानं । 

° उपवासप्रभावेन तथा चेवा जागरात् । 

गिवराचस्तया ग्रम्मोलिङ्गस्यापि प्रपूजया । 

अच्यान् रभते कामान् गिवसायुज्यमाभ्रुयात् ” ॥ दति 

स्कन्दपुराणात् । 

एवं च, ^ श्रयवा शिवराचं तु पूजाजागररेनेयेत् ” दति 

वचनमग्रक्रस्य तावन्द्राचेण प्रत्यवायपरिहार दृत्येवं परं । 

श्रय कालनिणयः। तच प्रटोषव्या सिर द्धराचव्याक्षिख्च इयं ग्राह्य । 

स्मृत्यन्तरे, 

°^ प्रदोषव्यापिनो याद्या शिवराजिषवतुदेशौ "` 

दैश्रानमहितायां, - 

“ मा चृष्णच्तुद् श्यां महादेवो महानिशि । 

शिवलिङ्गतयोह्भुतः को रिसूय्येसमप्रभः ” ॥ 

तत्कालव्या पिनो गाद्या शिवराचित्रते तिथिः” ॥ 

एवं च सति देधे पूर्वेयुरेव प्रदोषनिगोयोभययान्नौ पूव 

रेव व्रतं । स्कान्द, 

“° चयोदण्णे यदा देवि! टिनभुक्तिप्रमाणतः । 

(रश्आचारे श्रिवराचिः स्यात् निशिपूर्णां चतुद्रो ”॥ 

(१) जागरे । 
{~ 
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खा शिवराजिखस्यामेव व्रतमित्ययः। परेशुरेव प्रदोषनिग्रोयो - 

भयव्याप्तौ तेव व्रतं । कामिके, 

° निशिद्ये चतुदृश्छां पूवां पापा परा श्भा” 

(१पूेदिननिभोयमारभ्य चतुद पर दिननिग्ौ यपय्यन्तं चत् 

व्याभनोति तदा परज् त्रतभित्यथेः। पूर्ेदयुनिशौचया्निः, परेयुः 

प्रदोषग्याभिश्ेत् पवेत ब्रत । 

^“ श्रद्धरा्रात्-पुरस्ताच्ेत् जयायो गोऽवगम्यते । 

पवये विद्धेव कन्तेव्या भरिवराजिः शिवप्रियः ॥ 

जयन्तो शिवराचिख कायं भद्रा अयान्विते”॥ इत्यादि 

वचनात् पुष्वचुः प्रदोषव्याशिनाल्ि निग्नोय्याक्निरपि नास्ति 

उत्तरत्र प्रदोषमात्र्या्िखेत्() तदा सेव याद्या । 

“^ माघे सिते तदिन कदाचित्, 

उपेति योगं यदि पचदश्या । 

जयाप्रयुक्रां न तु जात् ज्यया 

ख्छिवस्य राचि प्रियटच्छििस्य `` ॥ इति वचनात् । 

पूयः प्रदोषादृद्धं॒प्रटत्ता परेद्यु : छयवश्रात् प्रदोषादर्वागेव 

समाप्षा षत्, परेधयर्यािद्धयाभावात् पूरन्चयुनिशौचग्याप्ते णङद्वावात् 

जयायोगाच्च पुर्वेवो पोख्ा । 

चिद्यश्रायां फलाधिक्य,- 

^ योदश्नो कलाप्येका मध्ये चेव चतुदश । 

(१) पूरव॑दिननिश्रामारभ्य चतुरश्रे परदिननिश्ापयैन्तं-- 
(र) प्रदोषमाचव्याप्ित्वे सेव राद्धा । 
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अन्ते चेव भिनो वालो चिस्पुष्ठां शिवमश्ंयेत् ” ॥ 

तथा वार विग्रेषे फला चिक्य,- 

“ माचहष्णसचतुद् श्यां रविवारो यदा भवेत् । 

भोमो वाथ भवेदेवि ! कभ्ंव्यं व्रतमुत्तमम् ॥ 

शिवयोगस्य योगो वे यद्भवेद्त्तमोत्तमम् ° । 

यत्र च पव्यैविद्धायामुपवासे परेदयुस्िचिद्ेषे(^) वा पारण, 

तिश्यन्ते वा । ““ तिथिनचचनियमे तियिभान्ते च पारश'भिति 

समन्तवचनात् तिश्यन्ते पारण प्राप्तं । यच्च देवलवचनं,- 

“ उपवासेषु सर्वेषु परवाह पारण भवेदि"ति- 

^ तिश्यन्ते चेव भान्ते च पारणं यत्र चोद्यते । 

यामचयोद्धंवद्धिन्यां प्रातरेव हि पारणम्” ॥ 

दति उचमात् । 

यामज्रयोद्धया्चितिश्यन्तपर । तेनाचापि- 

^° तिथेनामसेव सर्वासासुपवासत्रतादिषु । 

तिश्यन पारणं कुर्य्यात् (दिवा शिवचतुद् श्नम् "' । 

दति खत्हंग्नौमध्यऽपि पारण, तथापि (रोयामयोरूं चतुदंश्यन्ते 

मति द्रष्टव्य । एतदेव सन्दपुराणे । 

“" उपोषणं चतुदश्थां चतुटेश्वरां तु पारणं । 

हतेः सुरुतलच्छेख लभ्यते वायवा न वा| 

(र) मध्ये । (२) विना। 
(द) यामचयादूद्धं । 
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रह्मा खयं चतुवक्रः पचवक्स्तथाद्यहं । 

शिक्ये सिकूये फलं तस्य शक्ता वक्षं न पावेतौ ” ॥ 

यामचयात् पूवं तु तिथ्यन्ते तिश्यन्त एवमिति माचवाचाय्ये- 

व्यवस्था । वस्ुतोऽच तिश्यन्ते पारणं दुर्य्यात् विना शिवचतुदंो- 

मिति तिश्यम्तपारणविधौ शिवराचिप्य॑दाखात् । यामचयात् 
पूरव॑मपि तिश्न्ते तचतुदंश्यामेव पारणं । उपोषणं चतुदृश्ां तु 

पारणएमिति वचनस्य (\शुणसम्बन्धपरस्य निरवका श्रत्न वलवत्वाञ्च । 

तिश्यन्तपारशटवचनस्य ब्रतान्तरे सावका शलात् नित्यलात् काभ्या- 

इबलत्ान् च । केवलं श्राद्धाधिकारिणा दगेशराद्भस्य नि्यस्या- 

करणे गणएफलकामना न कत्तेवया । तस्य यामचयोद्धं ततृपू्वै वा 

तिश्यन्ते दँ आद्धं कवा रणकरणमेव श्रास््लायं इति । 

श्रथ शिवराचित्रतानुष्टानक्रमः । पूवविद्धापकचे दादश्या उन्तर 

विद्धापकच्े चयोदश्यामदनि इविव्यमेकवार शला सन्ध्याकाले 

नियम-खोकारः । 

““ राचिं प्रपद्ये जननो सव्श्धतनिवासिनोम् । 

भद्रां भगवतो छृष्णां विश्वस्य जगतो निश्राम् ॥ 

शवे शिन प्रपद्यऽदं यहनच्चमा लिनोम् । 

(सप्रपदयेऽदहं शिवां राचिं भद्रं पारमसौमहि” ॥ 

ततो त्रतदिने दयु नादि जलाग्ये स्नानं खानकाले 

जलप्रायना- 

(१) फल । (२) प्रपन्नो । 
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०« श्रापशू्लममि देवेश ज्योतिषां (“गनिरेव च। 

पापं नाग्रय देवेश! वाद्नःकमेभिः रतम् ॥ 

लमापोच्योतिः सवषां दत्यदटानवरचसाम् । 

सान्निध्यं सर्वतोर्यानां स्ञानकाले भवे नभम ॥ 

खालोऽहं सव तोयषु गन्तप्रस्वणेषु च । 

मदोषु देवखातेषु स्ञानमेतेषु मे भवेत् ॥ 

नियतं च करिष्यामि देवदेव! नवाज्ञवा "| 

गहमागत्य लिद्समोपं गला लिङ्गपूजा । खस्तिवाच्य 

संकम्पः । भगवन्-्यये भगवत्य: सोमादयो देवताः ओपुच 

राग्यादिप्रा्िप्रवैकशरेवपुरप्राक्षिकामो डा द ग्वपथ्यैनत 
प्रतिफालान- 

कष्णरतरश्धां गिवराचित्रतमद्ं कग्ष्यि दति । प्रथमवे संकल्पः 

दादश्वर्षान्तं दकिणादि । अन्यथा प्रतिवषं सकल्पः । शिव- 

प्रौतिकामः सवेपापक्यपून्वे कसवे यज्ञफन्प्रापषिकामो वा शरिवराि- 

व्रतमह करिये इति । प्रायना | 

“° प्रातद् वचतुदेश्यां जागरिव्याम्यदं निशि । 

पनां दान नरप दामं करिष्याम्यात्मग क्रित 

चनुदष्यां निराहारो डला चतापरेऽहनि। 

भोचऽद् वे रिरूपाच! शरण मे भवाव्यय!” ॥ 

तच ब्रद्यावरणं । श्रस्तमिते सन्ध्यानन्तर सानं लिङ्गायतनगमन । 

५ दूर् । भ्रकर | मवग्र ! व्रतानां फलदायक! । 

गशिवरानरि ब्रत चव करोमि त्वत् प्रसादतः” 

(१) पति। 
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ततो इारपालपूजा , गणेशपूजा । दिगोौश्पजा । जशिङ्गसमोपं 

गला निर्माख्मपषव्य तोयेन खपनं। पश्चाटतेन पनं गेवपचा- 

रमन पूजा । सखद्मवस्लनाना विधगन्धपुष्यधेपदौ पश्चकंराकोर - 

दथन्नलण्डलङूकमण्डकमा नाविधफलमूलप्रधाननेवेेः ुष्यफलङ्ग्र- 

विश्वचतुःखमदर्वाकराचतपतमधं स्त्य यं। ततो शर्धाय 

प्रायेना- 

“पुरा छत तु यत्कमं इहलोके तु यततं । 

करिष्यामि च यत्किंचित् घोर कमं सुदारुणं ॥ 

₹र ! संहर तत्पाप कालकुटविषं यथा । 

चिप्र च यथा कालं ठग्ध कामस्या इतः ॥ 

तथा मे दष्कृतं स्वं शंभो! नेचाग्मिना दर । 

जितोऽद भवदोषेण काललो भयदेण च "” ॥ 

^“ (\सभक्रिर चना मेऽम्त॒ शिव ! जन्मनि जन्मनि ॥ 

रृदलोके परां भक्तिं परलोके परं पद् 
देडि मे देवदेवेश! चेलोकयेष्वात्मदेवतां "` ॥ 

एवं संप्राश्य वच्तमाणमन्त्तेणाघेदानं । 

“ नमः शिवाय श्रान्ताय सवेपापहराय च। 

शिवरात्रौ ददाम्यधं भक्चा(र'स्यातुम प्रभो ! "` ॥ 

ॐ नमः शिवाय श्रघं खादहा। मृलमन्वप्रतजपः । 

ततः कुण्डं श्रग्निसुपममाधाय तिलतण्डुलव्रौ दिभिश्वर् हला 

(१) त्वदभक्तिरचला । (र) तुभ्यमहं विभो । 
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श्राष्यभागान्ते शिवपंशाक्तरमन््ेण चरोरष्टश्रतहोमः। तत- 

सििलेरष्टश्नहोम दत्यपि कचित् । शिवध्यानस्तुति-जिवराि- 

मा हा्यश्रवण-प्रुवताराद भेन-पुराएपठन- गौतनुत्यवाद्यानि । इति 

प्रचमप्रहर् शत्यम् । 

दितोयप्रहरे खात्वा दारपाशादिपूजापुव्वेक शङ्गे मिर्माच्य. 

मपरश्य तोयेन ऋपनानन्तरं प चाद्टतचानपून्वेक पुवेवत् पुजा । 

ु्वैवदधे ससत्य ““ पुराृतं च यत् कर्म॑त्यादि अलोक्येष्वात्म- 

योग्यता ” मित्यन्तवाक्येन प्रायंनम् । 

° नमः श्वाय श्रान्ताय भुकिमुक्तिप्रदाय च । 

शरिवराजौ ददाम्य सर्वाभिमतसाघनम् ” ॥ 

ॐ नमः श्वाय रधं खाहा । एवमधं दल्वा मृलमन्घ्ेण 

श्रतजपः । पम्बेवत् चरुहोमस्ति लो मख । शिवध्यान- शिवमाहात्य- 

अवण -श्रैवताराद शेन-पुरा फपटठन-नुत्यगौतवाद्यानि । दति दितौय 

प्ररे । 

एवं दतोय प्रहरे खात्वा दारपालादिपूजा निर्माल्यवदिष्करण- 

पंचाग्धतस्नानपां हृता श्रघं संत्य ^ पुराृतं च यत्कमं " 

द्त्यादिमन््ेण प्राये । 

^ ज्ञानादज्ञानतो वापि मया दत्त च शंकर! । 

गहाएाघं महादेव ! शिवरात्रौ प्रमोद मे”॥ 

ॐ नमः शिवायाघं खाहेत्यघं द्वा ततो मूलमन्जपः । 

चरहोमस्तिज्होमख । शवध्यान-शिवराचिमाडहाम्यश्रवणए-प्रुव- 

तारादशेन- पुराणएपटन-नुत्यगोतवाघ्यानि । 
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एवं सतूर्थप्रहरे स्वत्वा दारपालपूजा निर्माद्यवहिष्करण 

पंचाग्टतखानपजां कता श्रं स्त्य ^ पुराकृतं च यत्कमे' 

दूत्या दिमग््ेण सप्रा्ये | 

५ शिव! शंकर ! सवज्ञ ! पष्रहपते ! प्रभो! इर ! । 

गहाणघसुमाकान्त | शिवरानौ प्रसोद मे” ॥ 

ॐ नमः श्िवायाघं खाहेति द्वा मृलमन््नपं छवा 

पन्वेवत् चरहोमं तिलदोमं च कला श्वरादिप्राजापव्यान्ता 

नवाङतयः । पर्णाति छता मंश्रवप्राशरनं माजेनं च लवा ब्रह्मणे 

दङिणां दद्यात् । 

ततः भ्िवध्यान-शिवरािमा इाक्यश्रवण-प्रवतारादग्रन-पुराण- 

खवण-नृत्यगोतवाद्यादि निरा तिभेषनयनं । ततः चखानाषामर्थं 

देदादिशक्रिवशनाय मन्तल्नानादिकं चरेदिति वचनात् मन्त 

साममश्क्रः प्रतियामं कुर्य्यात् । तया ““ होमकमण्यश्रक्रानां 

जपस्तु दिशुणो मत इतिवचनात् होमाग्क्रस्य दिशं पचार 

जपः । इनि राञिक्शत्यं । ततः प्रातःस्रानानन्तरं निर्माद्यमपृग्य 

लिङ्गपुजा । त्रतोपदेग्गुरोख्च दन्सवम्त्रादिभिः पृजा। शरवे 

जलकुम्दानं । द्चिणाव्ेन सुवण्डानं च। मूलमन्त्रं लधा 

'\'देवच्मापन । तद्या, 

“ अ्रवित्निन व्रत देव! वन््मादात् ममन्वितम् । 

खमख मे जगन्नाथ! चे्ोक्याधिपते। इर! ॥ 

व्रतो पतासयागाद्येः सुक्शतं यन््मयार्तम् । 

(९) देवस्य च्तमायातचनं.। 
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त्वत् करस्थं महादेव ममास्तु फलसाधनम् ॥ 

ज्ञानादभ्निरिहेवास्तु तत्प्रसादात् (महाप्रभो! ” । 

दति देवस्य द्च्िफष्स्ते फलपुष्यं ट्वा त्रत समपेयेत् । 

एवमस्ति शरत्रुयात् । ततो यतोन्, शिववद्या भपञ्छ प्राथनम् । 

^ तत् प्रसादात् (रःमहादेव ! त्रतमद्यसमपितम् । 

प्रसक्तो भव मे ओ्रौमन् मद्ग्टर प्रतिगम्यताम् ॥ 

ल्दालोकनमाच्ेण पविच्ोऽस्मि न सग़रयः । इति) 

ग्द यतोन् नौला सत्य वम्त्कोपौनकचोपानहादिदानं 

मन्त्रेण । 

"* देवाधिदेवदेवेश ! लो कानुग्रडकारक ! । 

यन्या अद्या दत्त प्रयतां तेन से प्रभो ॥ 

दति दत्वा भोजयेत् । ्रन्यानपि न्राद्यणान् भोलयिल्वा 

अच्छिटद्रावघधारणं कला पारणं कुर्य्यात् । चतुदग्ौपारणे, पेश॒न्य. 

छतप्रतामिचद्रोदपारदाय्यांभच्छभचपा दि जन्यपापकच्यो शणफलं । 

तत्कामनया कत्ते । श्रमावास्यायां तु प्रातरेव ब्रतसमा्ति 

यथोक्रहूपेण शृत्वा श्राद्धानन्तरं पारणं कुय्थादिति इति भिव- 

राचिप्रयोगः। 

ईज्या श्रद्िहोजादिका पचयज्ञादिरूपा तथा श्राद्भस्यापि तत् 

मयः । तदुक्र मनुना, - 

““ पिद शेवाष्टका(२)मृचे (“नित्यमन्नफलासु च । 

(१) मया । (र) मया। 

(३) चे । (४) नित्यमन्वद्कास च । 
५९ 
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च श्ब्दात् सत्यरोक्र-नित्यकन्तय-्राद्धानामणुपसग्रहः । 

तथाच विष्णः, भ्रमावास्यान्तिखो श्रष्टकातिखोऽन्वष्टका माचघो- 

रपय रृष्णच्योदणो त्रौहियवपाकौ चेति। माघोपौणे- 

मासो युगादिः। प्नौष्ठपचयद्धं युगादिः । तत्प्रायपाढात् । त्रौहि- 

यवपाकपदेन युगादि दयसुक्तं । कात्तिकगश्क्तानवमो । वेग्राख- 

ष्क्रादतोया च। तेन युगादिश्राद्धमिति नित्यं । सत्यन्तरान्ञ- 

वान्नश्राद्ध च। तथा ग्रदणश्राद्ध समत्यन्तरात् । 

तथाच मनुः- 

"" सावित्रौ शन्तिदोमांश्च कुर्य्यात् पवेसु नित्यशः , 

शरान्तिकामस्तु जयात् सा विच्रोमचतेः प्रुचिः " ॥ 

दति शखवचमात्, 

शान्तिख॒ एेदिकानिष्टहेतुद् रितनिद्टत्तिः ' तेनानिष्टहेतुसूचकोत्- 

पातरोगादिद् फेने तन्निमित्तमेव गायव्या होमः । श्रय खाध्यायः 

मनुः 

°‹ बेद्मेव जपेन्नित्यं ययाकालमतद्दितः । 

तं द्यस्याह्ः परं धमेमुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ 

वेदाभ्यासेन सततं शौ चेन तपसमेव च । 

शरद्रोद्ेणेव तानां जाति सरति पौर्विकीं" ॥ 

दामनियमरूपं पूव्यं प्रपञ्चितं । शौचं मानसर्ूपं पूर्वमेवोक्तं । 

वाद्यं च यमे श्रन्तगंतं । उपस्थनिग्रहः । 

इारोतः- 

“ वाचोवेगं मनोवेगं क्रोधवेगं छद रो पद्धवेग । 
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प् एतान् वेगान् पारयेद् यस्त॒ विप्रं वे त्रयुतरदहानिष्ठं 

मुनि वा” ॥. 

तथा, पौर्त साहसं इरेतः। तस्य बोजं तद् नृतावुत् सर्गे दोषः। 

तावुत्मगं ब्रह्मचयं व्याख्यातं । तदे वादिप्रृत्तलात् जगतः प्रथम । 

यन्ननियमाय दितौयं। तपःसिद्ययं ठतोयं । मोचसिद्यायं चतुथं । 

पुमो वलवत््वेन रेतःसंपारने तत् पुरुषस्य वौजं ब्रद्यचर्ये याख्यातं । 

शृष्एरक्रविमलशक्तरूपेण । तत्पर्व्वापवेसाधारणां जगतः मर्व॑म्य 

भवति । देव तिय्यैक् पथ्न्तं खभावप्रटृत्तलात्, दितीयं पवेण्धेपवसये 

वजेनं। यज्ञसिद्धो हतौयं तावेव गमनं पुच्रोत्पादनेन खणापा- 

करणारा खगाय । चतुर्य॑मूद्धरेलस्वं । तच परव्वैयोयमेऽन्त- 

भाविः । उत्तरयोनियम दत्ययंः । श्राहारलाचघवानां च नियमः। 

आपस्तम्बः उदरात्छवैकामेद्धियदोषाः संभवन्ति। येर्पष्ष्टो 

विविधा श्रापद् उपेति। तस्मात् एएवियेथावत् परिमितादारः स्यान्। 

अ दारगप्रद्ौ सच्चशद्धिरित्यादार्य्याः इति नियमाः । एवं यम- 

नियमानुक्कता तच करणे फलं श्रकरणे च दोषं हारोतः। “ यमेषु 

नियमेषु च प्रमत्तः तिष्ठन् याति लोकान् परिन्ष्टान् । न्ष्टम्तभ्यो 

विविधां याति योनि याखत्यन्तं खष्नते यातनासु) तस्माद् 

(\'घोरः एश्रवान्यायटत्तौ यस्मिन् यप्र न व्ययते न धमेः। धर्मे 

ह्येकः ससहायो जनानां (रयोऽस्मात् घोरात् चायते त्य दुर्गात् ” 

दूति सखरातकत्रतेषु यमनियमाः इइ मानसतपःप्रसङ्गन यम- 

नियमा उक्राः। श्रथान्ये मनोदोषनियदहास्तपोरूपा उच्यन्ते । 

(९) कैरः। ̀ (२) य णतान् । 
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हासेतः । परोपतापःपराभिद्रोरः क्रोधो मोहो लोभोऽदकार- 

सखेति मानसः । 

देवलः.- अथातः पाण्दोषान् मनोवाक्रमेजान् व्याख्यास्यामः । 

मोहो रागदेषमानलोभमद ग्रो कममलारंकारभयहषेमोघचिन्ता- 

खेति दादश मानसाः । 

तेषां खरूपनिरूपणं निरोधापायञ्च तेनेवोक्तः । शास्त्रस्य 

ज्ञानम् । शाग्त्ा्ये सं्यः। अधर्मं धमेबुद्धिरिति मोहलचण, 

तस्य शास्त्रायैज्ञानं निवत्तकं । तदुपायः शास्त्रावचण । 

मनुः+- 

“` बुद्धिषद्धिकर ण्या धान्यानि च हितानि च । 

नित्यं श्ास्तानवेच्छयेत निगमांश्चैव वेदिकान् ॥ 

यथा यथाहि पुरुषः शास्त ममचिगच्छति । 

तया तया विजानाति विज्ञानं चाम्य रोचते” ॥ 

विषयसन्निकषे विषयटोषाज्ञानं (विकल्पा भिमानमुस्येभ्वः । 

विषयेषु रागः । 

^ ज्ञानादेषाद सामर्थ्यात् क्तेशादन्यत् प्रसङ्गतः, 

नियोगात् कालतः शोकात् धर्माच्च विनिवन्तते ॥ 

रोषऽम्ष; तथाद्धयाद्रो होमिथ्याभित कितं 

(*द्ःखात् कि चेति तच्चज्नटंषः षोढा निगद्यते ” ॥ 

परानिष्टविकोर्षा । उश्नारोषः (रपरभावकर्तारमालोक्य 

दरेषोऽमषेः परगुणेष्वात्मग्णाधिक्येऽनमिरचिरदधया । सुददा- 
---------------~ --~-------- 

(१) संकल्प । (र) दुःखाद । (२) परौभाव । 
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मयनागरेच्छा द्रोहः । निदेषिषु (" साधुखहानिकर वुद्धि मिथ्या- 

भितकिंतम् । देश्रलोभमूलं पापकमचिन्तनं द्ःवाहं । भरस्य देषस्य 

निषत्तिः (°कालात्ययाद्धुर्मात् प्रोतेख निवत्तेते । देशस्योपद्रवाः। 

अलच्चग्रहणं तापो । वेपथरज्ानसं्षवः। खेदो भ्रचिरोगः। पार्य 

श्वासश्च देषदोषजाः । स्वेभ्यो श्रात्मन उन्रृष्टज्ञानं मानम । तच्च 

विवेकेन जिवन्तेते । तथा दष्णा लोभः । 

““ द्ःखादितवाद्ररतलादनित्यलाददढितः । 

पञश्चाटोषवडत्वा्च न क्रचित् अ्रयमो दषा "” ॥ 

तस्य सन्तोषो निवन्तैकः । यदुक्त 

““ या दुस्यजाद्म॑तिभिर्या न जौयेति जयंतः । 

योऽमौ प्राणान्तिको रोगस्तां दष्णां त्यज्यतः सुखं ॥ 

मन्तोषमूल हि सुखं दुःखमूलं विपय्येयः । 

कुलविद्या वित्तादिभिरन्य वा घनं मदः ॥ 

तदिग्रषा (रश्रविमर्षावलेपद्म्भद्पैगर्वाः | तेषां परोत्कषंट शनं 

विधाय अलिष्टम्योगेष्टवियोगण्यां दख शोकः। तस्य भावनाम- 

नित्यवद् गनं वजेनो णायः । 

तया, -- 

“' नेवं हि शो चेत् सत््म्यस्तामसो वापि केवलं । 

शो कद्: खमवाभ्रोति ममासेनेह राजसः" ॥ 

पुज्रदारधनादिष् खाभ्यबुद्धिमेमत्वम् । तेषामनित्यत् चिन्तनं 

तद्वजनोपायः । श्रहमभिव्यभिमानेन क्रियासु प्रवत्तंनमहकारः। 

(९)  साधुखदानिकत्तलबु | | ॥ि (२) ज्ञानात् | ॑ (२) र्मा | 
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तस्यात्मनो निलँपस्य शएद्धस्या कत्तैववु द्वि वजेनोपायः । तथा श्राद्म- 

वाधक दृष्वाश्रुला वा मनसि यो विकारस्तद् भयं । तस्य भतितय 

भवत्येव तस्य का चिन्तेति विचारो बाधकः श्रात्मनः मपदं 

परस्य विपदं दृष्टाय ्रानन्दः स दषं उच्यते । तस्य मपद् 

त्रिपदो (विनागिलम् । शवंगामित्रवाधकम् । 

तया,- 

“ भोगेश्व्येमदादौनि यो लभ्धः स्मरेत् घटा । 

स मोघचित्त श्रात्मानं इन्नि वुद्धि च कमे च" ॥ 

तस्य भवितययं भवत्येव, कि चिन्तयेति विमर्ष रघकः | 

देवलः,- 

"° एत मनोभवा दोषा दादरा श्िवहेतवः। 

मोदादयो समाख्याता देवासुरनृमोदनाः” ॥ 

विष्ण :,-- 

विविधं नरकस्येदं द्वार नाश्नमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभम्तस्प्मारेतत् चय त्यजेत् ॥ 

गोतायां,- 

“* एतेविमुकरेः कौन्तेय ! तमो दारेखिभिनेरः । 

्राचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्" ॥ 

बौधायनः,“ दैन्यं श्रां जेयं च वजयेत् ” । दति मानम 

तपः । समाप्तानि मानसानि ल्ातकव्रतानि। 

श्रय श्ररोराणि। निवाषः। 

(९) अआग्रुनाश्रत्वं | 
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इस्पतिः.- 

^ जित्रास' .'मोच्ो वर्णानामाचारः ममुद्ादतः । 

णद) षममुन् पत्तिलेकि संस्पग्जा स्मृता ॥ 

ग्ररिमाल्यः कुग्नो ध्यानं शस्याम्भसि(र) च नेगमे । 

(₹निष्कष्टके घामिके च वसेत् स्थाने निरामये ” ॥ 

श्रस्य घासः । नेगमो, वाणिजकः ¦ कणष्टकोऽ गोरवादिः। 

धाभिके धमेवजले । निरामये ५, श्खभावजडिमरोगश्यन्ये । 

श्रा पस्तम्बः। यतच्राघनं प्रयमणं, तत्र वासो धर्म्यात्राह्मएस्य । 

प्रयमणं पविचोकरणं, जलगोमयङ्गशादि । 

बौधायनः, प्रभ्नयव मोदक कुश्रमान््यो पनिष्करमणग्रा५दल- 

मनाकुलं । भ्रनलम सुखमन्द्जला धिकृत । श्रदस्प्रतिवेश- 

ग्राममावसितं यतेत धार्मिकः । उपनिष््रमणं निग॑मनमागेः । 

शरद स्यप्रतिवेशितं श्रसन्निहितचौरं । तथा भस्मकण्टितगरौरः 

तत्परि पूष मेचवदनस्तु नगर एवमनियतात्मा सिद्धं न अवास्यतोति। 

रयाश्वगजधान्यानां गवां चेव रजःष्एभम् । 

श्रप्रश्रस्त समुद्धिलाश्चाजाविगरवाषसाम् ॥ 

नगरे पुरे तल्लच्तण- 

माकंण्डयपुराण,- 

^“ सोच्छरधमुखप्राकार सवेत: परिखादरतम् । 

योजनाद्धादविष्कृभमष्टभागायत पुरम् ॥ 

(१) सुखो । (र) दिज । (३) निगंणके । 
(४) वशा । (५) णाक | 



8७२ नित्याचार्पदोपः। 

एवं विधे वस्तव्यमित्ययेः । 
मार्क॑ण्डयपुराणे,- 

^“ जिताभित्रो नृपो यच वलवान् धमेतत्परः” तच निन्य 

वसेदित्ययेः । 

“ यस्िन् छृषोवलो राष्रे प्रायश्नो नातिलोभिनः । 

यचोषधान्यग्रषाणि वसेत्त च विचक्षणः '” ॥ 

मदाभारते,- 

“ यच कामवमानानाममको चेन एच्छतां । 

्रबूयाङ्गा वणे धमं वसेत्तं दे ्रमात्मवान् ॥ 

भिब्थो पाध्यायिकाटृत्तियेचस्यात्सृममाहिता । 

यथावत् शास्त्रमंपन्ना कस्त देशं परित्यजेत् ”' ॥ 

तया,- 

" श्रो चियास्ग्येभोक्रारो धमनित्याम्तपोधनाः । 

याजनाध्यापने युक्रा यर विप्रस्तमा विगश्रेत् ॥ ” 
यमः,- 

“ एककूपोद्के ग्रामे ब्राह्मणो टषलोपतिः । 

श्रब्देन शुद्र भवति छष्णबन्धसु पाञ्चितः ॥ 

हष्णबन्धे ग्एद्रम्। 

बौ घायनः,- 

"° उदपानोदके ग्रामे ब्राह्यणो टषलोपतिः । 

उषित्वा दादग्रषमाः मश्नोद्रं घमणच्छति ” ॥ 

श्रापत्तम्बः,- ^ चुद्रान चुद्रचरितांख्च देशान् विवजयेत ” । 

सभां ममाज च । सभां चेद्रच्छ्प्रद चिणो रत्यो पेयात्। नगर प्रवेश्र- 
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नानि वजयेत् । चुद्राः प्रसाररदिताः, चद्राचरिता निषादादिभि- 

रभ्यषिताः, नगर प्रविश्यते येः प्रदे गेम्तच न वेत् । 

मनुः, 

“न शूद्रराज्ये निवसेन्नाघाभभिंकजनाटते । 

न पाषण्डजनाक्रान्ते नोपष्षटेऽन्त्यजेजनेः ” ॥ 

विष्णः, न माम्बत्ररिक वेदयहौने नोपष्ष्टमरके न चिर 

पवते न पतिताभिगश्स्तशोकनिन्दिताचारेः संवसेत् । 

व्यासः,- 

“ तच तच न वस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टय । 

ऋणप्रदाता वैद्यश्च ओ चियः सजला नदौ ॥ 

तच तच न वस्तव्ये यचेतचितलयं सदा । 

जिगौषुः शतवेरश्च जनश मततोत्छवः ॥ 

माकंण्डयपुराणे,-- 

“ कमेण (* येन पापेन वक्तन्ते जौ वितेष्वः । 

वयवधावेद्लूतस्घ्रश्फि सपर्यया; स्तरणादि च "” ॥ 

मनुः, 

“^ खरसखरतोदृषदत्यो दवनद्योयेद न्तर । 

तं देवनिभितं देशं न्रद्यावन्तं प्रचच्ते ॥ 

कुरूचंचं च मद्या पञ्चालाः सुरसेनकाः। 

एष ब्रद्मषिंदेणो वे ब्रद्धावर््तादनन्तरः " ॥ 

(१९) यच जातेन । (२) सपर्व्वां । 

६० 
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तया, 

^ हिमवदिन्ध्ययोमेष्ये यः प्राशिन(\श्रनादपि । 

प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यरिशः प्रक न्तितः ॥ 

आरसमुद्राच वै पूर्वादाससुद्राच पश्चिमात् । 

तयोरेवान्तरं भिर्य्यो रार्य्यावत्तं प्रचचते ” ॥ 

भविष्ये, 
^“ ब्रह्भावन्तेपरो दि शोछषिदे श स्वनन्तर । 

मध्यदे श्रस्ततो नूनमार्ययावत्त (९ नन्तरं '” ॥ 

ततोऽपि न्यून दत्ययेः । 

“^ हृष्णसारस्तु चरति श्टगो यच खभावतः । 

स ज्ञेयो यज्ञियो देशो खलच्छदे शस्ततः परः ` ॥ 

(५ 
““ चातुवेष्टव्यवस्थानं यस्मिन् देशे न दृश्यते । 

स श्वेच्छरेगो विज्ञेय श्रार्य्यावत्तस्ततः परः” ॥ 

ददं चापरिगणित-देगश्रवजित-देगव्यतिरिक्राविहिताप्रति- 

षिद्धादेश्रविषय । न स्लेश्छदे शविषयं विरोधात् । नापि ब्रद्मा- 

वर्ता दि विषयं वेयर््यात् । 

भविष्यपुराणे, - 

“ हषण सार यवे भेखा तुवा ्रमेस्तया । 

सन्डद्धो धमे शस्तमाख्येरन् विपश्चितः” ॥ 

पितामहः, 

“ भास्करा यतनाभ्यासे सय्येचेचं समंततः ” । 

(१) ण्विलप्रनादपि। (र) प्रच्च्तते 
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विष्शः + 

^^ क्रो शराद्धं कन्पयेद्राजन् तदद्धाद्धेमयापि वा । 

मनुजैः स्थापिते दर्यं चच('मानमिदं स्मृतं ” ॥ 

तस्मादावसश्यान् जुरययासूर्या लयसमो पतः । 
तया,- 

^“ क्रोशमानं परं चेच ग्िवशिङ्गसमो पतः । 

मनुजः स्थापिते लिङ्गं चेचमानमिदं स्मृतं ॥ 

सखा यम्भृवे ससं स्यादा चेव तदद्धंक, 

तस्मादावसश्यान् कुर्य्यात् श्िवाशयसमोपतः । 

श द्रराज्येऽपि निनसेद्यच 'प्देवौ तु नाहवे ॥ 

ङुरुचचनिवासेन वाराणस्यां च मानवः । 

अद्दिसकः स्ानरतः पापं इडित्वा दिवं ब्रजेत् ॥ 

न गङ्गाया विना वासः सवेचेच चयादृते । 

काश्यां हि मरणं श्रष्ठ विना क्तञ प्रजापतेः ॥ 

गक्खादारे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे । 

निवासो न विना पुष्छेनेराणणमिदड जायते" ॥ 

व्यासः, 

“सुख्यं हि षरय॒तोरं पुष्कर नेभिषं तया `` । 

मद्यप्राफ,-- 

^“ ज्ञाला कलियुगं घोरं हाहाग्रतमचेतन । 

्रविसुक्त न मुञ्चन्ति तार्था(रस्ते न संश्रयः" ॥ 

(१) पाल । (२) मध्ये । (इ) स्ते नरा भुवि। 
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एव कलाव विमु क्रवासस्य विहितत्वात् । 

इरि वशे, 

^ श्रन्तद्धानं करौ याति तत्परं शूलशरासिनः ” । दतिवचनं 

ग्दहसमु दा यान्तद्धांनपर । 

तथा च पुनवेदति पुरि तु वकते पुनरिति। एवं च न 

केश्य कलावन्तरद्धान । 

देवलः,- 

“ श्ररणछ देवताख्यानं तोर्यान्यायतनानि च। 

तस्मात्तच्टतालोका "लोकान् यान्ति दिवौकमां ” ॥ 

ब्रह्मपुराणे । 

““ त पस्त्वान्यतोयेषु वर्षायुतर)ग्रतं नरः । 
यदाप्नोति तदाप्नोति मासेन पुरुषोत्तमे ॥ 

वाषिकांञ्चतुरो मासान् यस्तिष्ठेत् पुरुषोत्तमे । 

विद्दाय सवंपापानि व्ष्णलोकं स गच्छति । 

इरेः सन्निहिते स्थाने उत्तमे पुरुषोत्तमे । 

सम्ब्छरमुषिला तु माममाचमयापि वा ॥ 

प्रयाति परमं स्थानं यत्र योगेश्वरो हरिः” । 

विष्णपुराण,- 

“° ततः स भगवान् कण्वः चोौणे तपखि मत्तमाः । 

पुरुषोत्तमाख्यं मैचेय विष्णोरायतनं ययौ । 

(१) तेन । (२) वर्षाणामयुतं | 
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तच्ेकाग्रमतिश्वैता चकाराराधनं हरेः । 

ब्रह्मपारमयं कुवन् स्तोत्रं परमपावनं ” ॥ 
नर सिरपुराणे,- 

ततः,- 

"“ पुरुषोत्तमाख्यं म॒ गत्वा देवदेवं महामतिः| 

तच खाता यथा योगं माक॑ण्ड्यो मडातपाः॥ 

तपस्तेपे निराहारो (द्रष्टुं नारायणं दरिं । 

ब्वषं (रप्रतं तच्च प्ररण्वन् ब्रह्मसनातन ॥ 

पुरुषोत्तमं समन्यच्ये गन्धपुष्यादिभिः क्रमात् । 

तुष्टाव वाग्िरिष्टाभिविष्ण्, तचरोद्धंबाह्कः ” ॥ 

महाभारते,- 

^“ एतेऽच लिङ्गः कमेन्तेय यच वेतरण्णेनदौ । 

यचायजत धर्मोऽपि देवान् शरणमेत्य वे ॥ 

ऋषिभिः समु पायक्र यज्ञोयं परिशोभितं । 

उत्तरं तोरमेतद्धि सततं दिजग्ोभित ॥ 

प्भेन देवयानेन यया खगमुपेयुषः । 

त्न देवषेयोऽन्येऽपि पुरा करतुभिरेजिरे ॥ 

तचेव रद्र राजेन्द्रः पर्एमारन्तवान्मरखे । 

अदात्यश्ं न चेद्धाय भागोऽयमिति सात्रवौत् ॥ 

इते प्रौ तदा देवास्तमूचुभरतषेभ ! । 

मापरखमभिद्रोग्धो माधमांधि.रकलान् ठया ॥ 

(१) स्तवन्नारायणं दरि । (9 

(३) माधर्मान् सकलान्यगाः। 
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ततः कल्दयाणद्पा भिर्वाभ्भिस्तशद्र मस्तुवन् । 

दृष्टा चेनं तर्पयित्वा समयं चक्रिरे तद्ा ॥ 

ततः स पश्समुत्सच्य देवयानेन (\यज्ञवान् । 

तचानुवश्या स्द्रस्य ताल्ञिवोचध युधिष्ठिर! ॥ 

श्रयातयामं सभ्यो भागेभ्यो भा गसुत्तमं । 

देवाः संकल्पयामा सुभेयाद्रद्रस्य शाश्वते ” ॥ 

तथा,- 

^“ एतत्छायम्भुवो राजन्! वनं रम्ये प्रकाशते ॥ 

यतच्ायजत कौन्तेय विश्वकर्मां प्रतापवान् ॥ 

तस्मिन यज्ञं हि भ्वुदत्ता कश्यपाय महात्मने । 

स पवेतवनोदश्राद्कचिएण वे खयम्भृवा ॥ 

अवासोत्तच्र कौन्तेय दत्तमःचामरो तदा । 

उवास वापि कुपिता लोकेश्वरमिद प्रभु ॥ 

न मां मर्त्याय भगवन् कस चिद्धातुमरंसि । 

प्रदानं योग(^मेतत्ते यस्यागरेषारसातलं ॥ 

विषौदन्तोँं तुतां दृष्टा काश्छपो भगवान् षिः । 

प्रसादयांवग्डवाय ततो ब्रूमि विशांपते ॥ 

ततः प्रसन्ना प्रथिवौ तपसा तस्य शपतेः । 

पु नङन्परज्य सलिलावेद(रखूपा स्थितावुभौ ॥ 
क = ~ 

(९) जग्मिवान् । 

(२) प्रदानं मेवमेतत्ते यास्याम्खे्न रसातलं । 

(द) देवौरूपा । 
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मेषा प्रकाशते राजन्! वेदो ंखामलचणा । 

श्रारह्यान्तमहाराज ! कौय्येवान् वे भविव्यति ॥ 

सेषा सागरमासाद्य वेदौ राजन् प्रकाशते । 

पएतामारूह्य भद्र ते त्वमेकस्तरसागर ` ॥ 

रदं च ते स्स्त्ययनं प्रयोक्त यथालमेता(मयराचसेन । 

पृ्टाहि मत्यैन ततः समुद्रमेषा वेदो प्रविश्त्या(रजमोढ् अरभ्नि- 

भिंत्रायोनिरपां देयो विष्णोरेतस्तमग्तस्य नाभिः । एतदव 

पाण्डवः सत्यवाक्य ततो वेदौ" लवं तरमाधि*रोड। स 

उत्तरं तौरभित्युपक्रम्य रेषा सागरमासाद्य देवो राजन् प्रकाश्रत 
द्युप(रसंदत्य॒वेतरणो प्रति ममुद्रपय्येन्त पुरुषोत्तमे चुक्रं 
भवति । यद्यपि पुरुषोत्तम चेचग्रब्देन करेन्तनं पुरुषोत्तमास्य- 

हृष्णामृन्तिदगर॑न च नोपनिवद्ध तथापि चेचसख्रूपं चेवमेतावटे- 

वेति मच्छयपुराण काश्यां केश्रवद् गरेनं यया नोक्तं तयेह प्रत्यकं । 

एकं चास्य देवस्य कलिं मध्यगतत्वेऽपि चजलेन प्रा श्रस््या जिवास- 

योग्य । निषिद्भृर् णाः | 

्रादित्यपुराण,- 

^“ च्रङ्वक्गक लिङ्गां सोराष्रग॒न्नैराम्तया । 

श्राभोरं कोङ्कणं चेव द्रविड दचिणापयं | 

श्रवन्तोः मागधं चेव ट् शान्येतानि वजयेत् ° । 

(१) देवौ । (र) मघौत राजन् । 
(३) त्याजगाद । (8) देवौ । 

(५); तिस । (६) इत्यपसंहाराच । 
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चन्द्रिकायां- 

^ सिन्धुमौबोरसोराष्रान् तथा पर्े')न्तवा सिनः । 

श्रद्गवङ्गक लिङ्गं गला संस्कारमहति " ॥ 

स्कन्दपुराणे, 
^ श्रङ्गवङ्गक लिङ्गोटान् (*'पावंतोयान् मयांस्तया । 

सिन्धमोराद्रसौवोरान् पारदानान््रमालवान् ॥ 

निवासाय द्विजो नित्यमनापदि (र₹,विवजंयेत् । 

एतान्यपि यदि गहौ संश्रयेत् टत्तिकषितः ` ॥ 

विष्णः 

«‹ ब्ञेच्छ,*) विषये श्राद्ध न कुर्वोत "` । 

श्रादित्यपुराण,- 

^“ अधमदटेशमप्ये तु कता क्रतुग्रतान्यपि । 

न पश्यन्ति दिजाः खग जातु श्रयो महामनाः ` ॥ 

एतच भ्रमापदटिकाम्यकमविषयं । 

दारौतः,-- नारक्रागन्धावाखज आ्रावदप्रौयात्। श्रन्यच काञ्चन- 

कमलक्वलयेभ्यः । 

श्रापस्तम्नः,- 

नित्य ब्रविः सुगन्धिः स्यात् एक्ताम्बरधरः पुमान् । 

गौतमः, अनुद्ध्यभ्रर्नाकस्मात् । श्रकस्मात् शस्त्ोयनिभि- 

त्तत्वं विना दौघेश्षश्रन स्यात् । 

(१) प्रत्यन्त । (र) पाव्वैत्यानुगमां सथा । 
(३) विपययेत् (४) देष | 
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श्रापदि तु काभ्यकर्मापि तात्कालिकरोगादिशान्तिफलक 

तज्रापि कन्तैवयमेव सुतरां भित्धं। एवं श्रनापदि नित्यकं 

चापि कन्तेयमेष, जातु श्रेय दति फलष्टेव निरा(९)- 

करणात् । 

श्रय भोगः श्रापस्तम्बः,-“' सग्रहोता मनुब्यान् भोक्ता च धरमा- 

विरुद्धान् भोगान्, एवमुभौ लोकावमिजाबते । मनुव्यसं्रहः 

खवुखाय । 

बन्बत्तः,- 

^“ ऋतुकालाभिगामो स्या्माप्रोति परमं(-) पदं" । 

विष्णः. लष्मो वाक्यं । वमामौत्यनु(ःन्तौ । 

“ श्राचारसेविन्यय श्रास््रग्िष्टे विनोतवेशेन तथा सुवे । 

सुश्ररदरन्ते ऋत्(*'वजिते च वगा श्ननेनातियिप्रूजनेन ॥ 

सरदार निष्ठं नियते खधमं सत्योत्कटे गत्यश्ना विसूुक्रे । 

सद्ा सुग॒ण्छे च सुगस्धिगाे नित्यानुलिभ्रे च विश्षितेि = "॥ 

वशिष्ठः, 

“न वहिर्मालां धारयेद्न्यज रक्छमच्ताः ” वहिग्टे हात् 

हारोौतःः- 

“ गुरुणाऽलुन्नातोऽलंकारान ग्टहणोखत्। यथाथ तान् 
विश्यात् ” । यथयाथं यथाप्रयोजनं । 

(१) नित्यकरगात् । (र) परमां गति 

(द्) सोमात्यनुन्तौ । (४) म्टतवजिंते । 

६१ 
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विष्णुपुराणे 
^“ सदानुपहते वस्ते प्रशस्ताश्च तथौषधोः । 

गार्डानि च रन्नानि विषयात् प्रयतो नरः ॥ 

सुष्टद्धामलकेप्रख सुगन्धिखार्वेश््ेक् । 

सिताः सुमनसो इध्या विग्टयाच्च नरः सदा” ॥ 

महाभारते, 

^ श्न्यदेव भवेद्वासः शयनोये सदेव दि । 

श्रन्यद्र्यासु रैवानामपेयाम्यन्यदेव हि" ॥ 

न सुवलेमनय्यं घारयेत् । भ्रनासिकाधारणे करुण्डलधारणो 

सामान्येन प्राप्तस्य ख्ञातकत्रतलेन पथ्युदासः । 

कालिकापुराणे, 

“ कायस्येनेव हन्ना तु यत् पापं कुरत नरः । 

श्राचरेत्तदघं तस्य वच्चलेपो भविश्यति ॥ 

श्रनामिकायां तद्धाय्यं दचिणस्य करस्य च ” । 

दचिएणनामिकाधिकरणं सुवणएधारणं पुरुषाय विधौयते, 

तस्येव वाक्यान्तरेण कर्माङ्गता विधौयते, जपहोमेत्यादिना 

एवं च दकिणानामिकाङ्गखेन रक्रा निषिद्धानुष्टाने पापं शुरु 
स्यादित्यथ: । 

मनुः,- 

““ वदहिमांद्य न घारयेत्, ग्ट दाद दिः, नात्मना(“चादरेत् स्रजं " ¦ 

(२) पद्रेत् 
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यमः,- 

^ नेकवस्तेण भोक्तव्यं न नद्मः स्रानमाच(५२त् । 

खप्तवयं नेव नग्नेन उच्छिष्टस्य न मविश्रेत् ” ॥ 

मनुः, - 

“न जोषंमलवासाः स्यात् भवे च विभवे सति, 

नो चकेशनखभ्यश्रुदान्तः प्र्ताम्बरः प्रएचिः ” ॥ 

तया- 

“ नोत्सङ्ग भक्तयेद्धच्यानन जात् स्यात् कुद्रहलो । 

न नुत्येनापि गायेत न वादित्राणि वादयेत् ॥ 
न च स्फोरेन्न च च्वेड्न्नाक्तेः क्रौडत्कदाचन । 

स्फोटमङ्गलोनां । च्छेडनं सिदनादः । 

^ 
““ बोणावाद नतचचन्नः श्रतिश्रास्तविशारदः । 

तालन्ञश्च प्रयासेन प्राप्रोति परम पदमिति याज्ञवल्क्य- 
~ ् ५ त 

वचन । तञित्तकायताकामनया क्रियमाणपर । तस्य ¡वडिति 
> * 

त्वदस्य नतद्रिषयत्व 

एव,- 

"“ गेतज्ञो यदि गतेन नाप्नोति परम पद। 

श्द्रस्यानुचरोभ्रूला तेनेव सहमोदत" दति रद्रप्रौतये 

क्रियमाणएपर, तस्यापि निषधः । 

( त ० =-= 

विष्णः । “न स्णराम्बेः क्रौड़त् ” 

(९) महति । 
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वनिष्ठः,- 

"“ नाङ्गनखवादन कुर्यात् । 

न पादेन पाणिना वा जलममिहन्यात् । नेष्टकाभिः फलानि 

निपातयेत् न फलः फलानि । 

न पाणिपादचपलो न नेचचपलो भवेत् । न वाचा चपल- 

दृति ग्रिखस्य गोचरे" ¦ स्नानविधिनिषेधकालाः प्रातःल्ाम- 

प्रकरणे दशिता: । 

श्रय मकरवजितं । टदस्पतिः,- 

^“ विग्रजातिं समासाद्य संकर परि वजेयेत् 

मानुखं दुलेभं लोके ब्राह्ष्मधिकं ततः ॥ 

एक ग़््याषनं पङ्किभाण्डपक्रान्नमिश्रणं । 

याजनाध्यापने योनिम्तथा च सरभोजनं। 

नव्रधा सङ्करः प्रोक्रो न कर्त्तव्यो ऽधमः मह । 

उत्तमे रुत्तमेः माद्ध कर्तव्यं तु समेन वा ॥ 

यो निरयो निसम्बन्धः मरभोजनमेक पा चभोजनम् । 

यमस्मृता धिकं होनयोनिगमनं । दुष्टः मह व्रूया! दिति 

व्यवहारः ¦ तटव्यपरिभोगर)स्तदासनग्रयनो पभोग: तद्गा चस्यग्रनम् । 

तत्छलापः । तद्ग इभो जनम् । 

तथा,- गोरख्यादियोगश्च पापस्क्रमहेतुः । 

हारोतः,- 

“ इन्याद श्ण: ष्ट तु शोधयेत् ' तयोयदच शचिष्ठ प्रदिः 

(६) यादि (र) मह । 
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शतः सृते: । योऽचयन्ततपद्लौ तं सगेण पापिनः पापच्यो- 

भवति,तथा विश्वामित्रस्य चिग्ङ्कयाजने, यस्व्यन्तं पापिष्ठमम्पकंफ 

सामान्यतः साधोः पापसक्रमो भवति, तथा चखानशय्याखनान्यपि 

परिदहा्ययाणि एके मन्यन्ते खानुपपत्तौ एवं द्याः ॥ 

° श्राखन गशरयनं खानमन्तद्धाय समाचरेत् "` । 

खानुपपन्तौ सखासनाद्यसम्भवे । शद्भि वम्त्रादिकमामनाटि- 

व्वन्तद्धाय परिग्रहः काय्यं दरत्यथेः । 

मनुः, 

^“ उपानरो च वामञ्च तमन्येन धारयेन् । 

उपवोतमलशलंकार खज करकमेव च ॥ 

अचर घ्रद्ाखरमन्योपसुक्त स्वयैव न धाय्ये । वामःप्रस्रतोनां 

निर्णोय.\मलामिति गौ तमसतेः प्रखाद्य धारणं । 

विष्समृतौ,- 
परो पञुक्रमान्यवजेन । यान्ञत्रस्कयो ये,-- परकृपोद्यानग्टहाणशं 

वजेनमधिकं । पङ्कूभोजने विग्रषः । 

“° श्रभ्भिना भस्मना चेव मलिन विशषतः । 

दारेण स्तम्बमागेंण षडभिः पङ्किविभज्यते # 

देवादि निश्वासहतं शरोर यस्य वेश्म च । 

न तेन पद्धरं कुर्याद हासनपरिच्छदैः "' ॥ 

निश्वाश्हइत प्रूजादि विरहात् । 

८१) श्क्ताविति । 
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विम्णपुराणे.- 

““ दि धो चुपतितोगत्तवह्विराजिकोटकेः । 

बन्धको बन्धको भक्ते चुद्रान्वितिकथेः सर ॥ 

तयातिवययगोलेश परिवादपरेः ण्ठः 

बृधो मेचोँ विकुर्वोत नेकः पन्धानमात्रजेत् ” । 

माकंष्डेयपुराण,- 

“न स्व्रकिभमिर्नित्यं न तु देवपरैनैरेः"। 

मैचों कुर्या दित्यनुषद्गः । 

मनुः, 

` पाषण्डिनो विकमस्थान् वेक्रालव्रतिकान् प्रढान् । 

हैतुकान् वकटन्तिञ्च वाद्यातरेणापि नाचेयेत् ” । 

मनः, 

“न शएद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्ट न वर्दिष्कत। 

न चास्योपदिग्रद्मं न चास्य प्रतिमादिगरेत् ” । 

उच्छिष्टं भोजनपाचशिष्टं, दविः पुरोडाग्राटदि, देवनेवेद्यश्राद्- 

दत्तानि, तापि इविः्न्दप्रयोगात्। उच्छिष्टनिषेधो ना श्रित- 

द्र विषयः । 

उच्छिष्टमन्नं दातव्य जोर्णानि वशषनानि वा" । 

दति केचित् ¦ 

मनुना च्राश्रितशुद्र दानविधानात्, शङ्खलिखितौ, `“ षरं 

पायसरापूपमांमद धिमघुष्टत हृष्णाजिनानि शूद्रभ्यो न दद्यात् ” । 

कचिदन्यत्र प्रताविति । प्रृतसुल्छवः । उत्सवादिषु विवादादिषु 
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देयभित्यथेः। विष्णस्मृतो,- तिलदानमपि निषिद्धं । कुशनाश्रमादि । 

मन्र्वीघायनञश्चतुयं । 

“° कु विवारः रियालोपेनं वेदाध्ययनेन च । 

कुलान्य(* करुलतां याति ब्राह्यणा तिक्रमेण च। 

शिच्येन व्वदहारेण श द्रा पत्येश्च केवले: ॥ 

गोभिरश्ेश्च यानेश्च कषौराचोपसेवया । 

अयाज्ययाजनेदयैव नास्तिक्येन च कर्मणा ॥ 

कुलान्यकुलतां यान्ति यान्ति दौनानि मन्तः | 

मन्लतस्तु सण्डद्धानि कुल्ान्यस्पधनान्यपि ॥ 

= लसंख्यां च गच्छन्ति कषन्ति च महद्यशः ›` । 

शिनं चिचादिजौ विकातेन, ववदारण खणादानादिना, यानैः 

ग्रकटादिभिः। यमश्ातातपव्यासाः,- 

देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मणतिक्रमेण च । 

कुलान्यकुलतां यान्ति गवां (चातिक्रमेण च॥ दैवद्रयं 

दवोदगशन यदटूये। 

श्रय त्याच्यात्याज्याः । 

विष्णमेनुश्च.- 

^“ एनखिभिर नि शिकर्नायं किंचित्समाचरेत् । 

छल निर्णंजना्चेतान् जु्सेत्त कंद! चन “ ॥ 

एनखिनः महापातकिनः । 

(१) कुलान्याखु विनश्यन्ति 
(२) ब्राह्मणातिक्रमेण च। 
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वशिष्टः,- 

“ पतितः पिता परित्याज्यो माता पुच प्रति न पतति 

वौघायनः,- 

“न पतिते: सह्वावषारो विद्यते, पतितामपि मातर विग्टया- 

दन्भाषमाणः ` । 

गौतमः,- 

““ त्यजेत् पितर सद्यः शद्र याजक, शद्राल्ञपाचक, श्यदरायेयाजक, 

वेद विश्लावकं शणनन्, यखाक्यावमायिभिः सद सवसेदश््यावसा- 

यिलाञ्च । ” श॒द्राथंयाजक शूद्रधनेन यज्ञकरन्तार, बेट विज्ञावकं श्रन- 

ध्याये वेदाध्यापकं। यत्त॒ शङ्खलिखिनौ.-- “ श्रयाच्याः, माता 

पिता सपिण्डा गुणवन्तः सवं एवात्याज्याः, गुणवन्तो विद्यावन्तः । 

ओ्रौतस्मार्तानुष्टानरतख ” ; 

देवलः,- 

“* पितरं भ्रातरं पुतं पुचिकरां भगिनं खषां । 

न व्यजेदृश्(रभोगायं दारानपि कदाचन ॥ 

माढत्यागो हि शास्त्रेषु नोपदिष्टः कदाचन । 

पतिता चाभिग्रष्ता च न माता त्यागमहति ॥ 

कुलटद्धा वयोदद्धा न्ञानटद्धाश्च मानवाः । 

प्रौन्घद्धा ख सपृश्या यथया खगुणगौरवात् ” ॥ 

तदेतेषां मादपिदव्यतिरिक्रानां पश्चमहापातकिलेऽपि न 

व्याच्छत्भित्येवं पर । मातुस्तु महापात कित्वेऽपि श्रत्याज्यत्वम् । 

। । (१) टर बलोभाभ्ा । [र 
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हारोतेन,- तु श्राचाय्येविक्पिदणामत्याञ्यलमुक्रा,- 

““ श्रप्रुद्धो च परित्यागः पातकेऽयाच्ययाजके । 

उपाध्याये च याच्ये च न पिदत्याग उच्यते | 

पातके महापातकव्यतिरिकरे, भ्रयाज्ययाजने च उपाध्यायविग- 

यच्यानां त्यागोऽपि न पितुः, महापातकेषु पितरमपोत्यथः, 

एतच्च ॒पतितत्यागविधि विनापि पातित्ये सव्वेयवदारवजेनं । 

पापभंसगेस्येव दोषावदलात् । न तु त्यक्तमंसगेवेन दो षनिमिन्नलं । 

त्यागविधिस्वच न्नातोनां पुरुषाः । तद तिक्रममेतेषामेव दुरित; 

न तु त्यागविध्यभावेन पातकिनो व्यवहाय्येलं । यन्त॒ वशिष्ठेन त्याग- 

विध्यन्तरं श्रत ऊद्धं तेन सघमंयेयुः. तद्धर्मिणो वा स्यः, सधमयति- 
दति, तस्सूतका( तुर विषय, त्यागे शते तु स्ूतकमरतकयोः सूतक- 

मतक न कन्तयं, करण तत्साम्यापन्तः, रिक्थ पिण्डोदकानि व्यवन्तेत- 

इति शद्खुःलिखितवचनात् आ्रद्धदायभागादिकमपि त्यागे सतिन 

भवति । न पतितमान्ने वचनाभावात्, एवं चाग्रौचव्यतिरिक्र- 

व्यवहारः त्यागं विनापि पतितैः सदह न कर्तव्यः । पतितामिगशस्त- 

दुषात्मकुलच्यकरस्य तस्य पुरो वान्धवानां रान्न समक 

दोषानभिख्याथाः, पुनः पुनरवस्थां लभस्वेति स यदेवमपि अ्रनव- 

स्थितमतिः स्यात्तत्तो भिन्लपाचमादाय पवेमपापमपसव्यं कला 

वामपादेन दकिणां दिशं न्यजयेत् । पात्रमपसव्यं ृवापविद्धादिकं 

हृत्वा शौचमुपामौरन। अ्रपापादिकस्य रिक्थपिष्डोदकानि निव- 

(१) तत् चककारगादि विषयं । 

&२ 
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तेते, श्रवसा लभखेति प्रायञित्त कुर्वोति। सभायां पुनः पुनवक्रथे। 

यदि प्रायसित्तंन करोति तदोक्रविधिना त्यागः काय्येः, मनु- 

वचनान्निन्दितेऽहनि सायाङ्ते सवे ज्ञातयः कुं; । वश्िष्टसतेः 

ममान्लंनाद्यस्तस्ानस्यघटेन द।मो दामो सवसपुचान्यतमद्वारा 

जलानयनं, जलानेता जसकुम्भमपसव्यो वामपादेन दङिणाभि- 

मुखो धटमन्युलमधोसुखं कुर्यात् । भमुकश्रमणे पतितायेदं जल- 

भुपतिष्ठतामिति गेरिकरिक्रषु कूपेषु, ज्ञातयः प्रकोषकेशा ्रप- 

सयास्तमन्वालभेरन् । ततः साला चम्य मनु वचनाद होरां श्रशौ च- 

मासौरन्। गौतमवचनाञ्च सर्वाणि प्रेतकार्य्याणि जौवत एव भरस्य 

कयैः पुत्रादयः । प्ररकपिण्डषोडप्रश्राद्धादिकं । 

मनुः- 

“^ एवं तस्य विधि कुर्थ्याद्यो पि सुपतिताखपि 

वस्त्रान्नयानदेय तु वसत् पुण्यग्टहान्तिके '" ॥ 

त्यागे कते यदि प्रायश्चित्त करोति तदा परयः पानौयं एतं 

वरणं मधूपलभ्य नद्यां पुण्छजलायां सायात् । ब्राह्मणा त्रयुखरिते 

तयेति । चरितमिति प्रतिवचनं; वशिष्ठवननाद्भिरणएसय मरएमय वा 

कु नदौज्लप्रषं तस्त च दद्यः । 

“" तदापः प्रतिगति; शान्ता द्यौः, पन्ता प्रथवौ; श्रान्तं 

शिवमन्तरोचं यो रो चनन्तमिह गणहामोति " यज॒भिंः। पाव- 

मानोभिरितरसम्बन्धिभिश्च कुश्राण्डिभिरहामः । ततस्तेनो दकेनेव- 

मापोरदिषटेति तिष्टभिरभिषिञ्चयुः ; ततः सर्वेषां ज्ञातौनां तेने? मह 

नद्यां सानं, जलकुम्भापवजेन। गोभ्यो घासद्ान। गोभिर्घासे 
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भचचिते ततो गह प्रविश्य जातकर्मादि तस्य कन्तव्यम् । गां 

हिरणं ब्राह्मण्यो दद्यात् । श्रावचार्य्याय चेवं, ततोऽनेन सह सरव 

श्रय च पुनरद्धार विधिष्यागविध्यभावेन भवति । प्रायञधित्तमाच 

व्यवहाराः । व्यवदहाय्येलात् । 

मनुः. 

"" वालघ्नांख् जतघ्नांख विष्रणद्धानपि धमतः | 

श्ररणागतदन्तेख न तेः मम्भूय सम्विशेत "` । 

एतेः मह छते च प्रायश्चित्त यवहारो वच्छः । उदकपानपदं 

ग्वार मानो पलचकम् । स्मृत्यन्तरात् स्त्ोप्रान[प दूति श्रारौराफि 

स्रातकत्रेतानि | भय वाचिकं तच्च वाच्यावाच्यभेदेन दिविधं। त्र 

वाच्य सवश्रष्ठं विष्णोर्नाम ` 

विष्एपुराण,- 

° यन्नामको तनं पुखां विलायनमनुन्तम , 

मन्तयागरेषपानानां धातूनामिव पावकः" ॥ 

गोतायां,- 

“^ मततं कोन्तयन्तो मां यजन्तख॒ दुद्ब्रताः । 

मदाभारते,- 

^ एष मे स्वेघर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 

यद्भक्या पुण्डरोका चं स्तवेर च॑न्नरः सद्ा " ॥ 

विष्णधम,- 
‹ चक्रायुघस्य नामानि सटा सवे कौन्तयेत् । 

नाग्नोचं कोन्तने तस्य स पविचकरो यतः ॥ 
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अरज्ञानाद्यवा ज्ञानादुन्तमन्नोकमाम यत् । 

संकौत्तितमघ पुमो दरन्येधो यथानलः" ॥ 

विष्णधमेत्तरे,- 

«` श्रातं विषा विषयामिग्दताः, 

घोरेषु च व्याधिषु पच्यमाना 

संक्येत््ये नारायणश्रब्दमाचे 

विमुक्रदुःखाः सुखिनो भवन्ति” 

विष्णरदस्ये, 

““ साहा विन्तन्मह च्छद्र म मोहः म च त्भ्िमः ` 

यन्मृहलत्ते चण वापि वासुदेवं न कौ येत् ” ॥ 

महाभारते,- 

^ प्राणप्रयाणपाथेय ससारब्याधिभेषज । 

दुःसख्वगोका(*)पविद्राण इरि रित्यक्षरदयं ` ॥ 

रामायणे, - 

"न तच दामवाः सन्ति न पिशाचा न राच्साः। 

यच देवो ग्टहे विष्णः कौत््येते हि मदा सता" 

विष्णघधमेत्तरे,-- 

` नामसंकौत्तनं नित्यं चतिप्रसषलितादिषु । 

यः करोति महाभाग! तस्य तवति केश्वः” ॥ 

(१) पर्चरागं 
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पुनविष्णपुराणे,- 

““ अ्रवग्रेनापि यन्नान्नि कौ्तिते सवेपातकेः । 

पुमान् विमुच्यते सद्यः सिहचस्तेदेगेयंथा ” ॥ 

तथा श्रथंविगश्रषे नामविग्रषमुक्ता 

““ सर्वायपद् शक्रस्य वासुदेवस्य चक्रिणः । 

ययाभिरोचते नाम तन्र्वायंषु कोत्तंयेत् ” ॥ 

माभारते,- 

'“ एष मे सवचर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 

यद्धकश््या पुण्डरौकाच्चं स्तपरैरचंस्नरः मदा ' ॥ 

एवं मरस्नाम गजेन्द्र मो चणादिकोननमपि तन्तत्फलाय । 

लया मनुः,- 

` बदाभ्याखरतं चान्ते पञ्चयन्ञुत्रियारत ¦ 

न स्पशन्तोह पापानि महापातकजान्यपि” ॥ 

तथा, - 

“* परिनिष्ठितकायस्तु खाध्यायेनेव हि दिजः" । 

तच्च ब्रह्मभाग: साचादिष्एपरः । कमेभागोऽपि यज्ञरूप विष्ण॒- 

नामको त्तनधरः । दत्याटिसवेसूछृतिपुराणषु कोरिश्णो वाक्यानि 

विस्तरभयान्न लिख्यन्ते । 

तया भविष्यपुराण, 

"“ महादेव ! महादेव ! महादेवेति चेव &ि 

पठेदेतज्ञियमवान् प्रणयाद्वापि यः सदा ”॥ 
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यद् इभेदमाषाद्य,- 

“ ग्डन्यञ्जयाय रुद्राय नौलकण्डाय श्रभ्भवे । 

दतौरयन्ति ये नित्यं न डि तान् वाधते कलिः ॥ 
कौन्तेयन्ति च ये सद्र सशृदप्तच्र मानवाः, 

सवप्रापेः प्रमुच्यन्ते सप्रजन्मकृनेर पि ॥ 

श्रश्मेधमदसखस्य सस्र णितस्य च । 

फलं प्राप्रोति यो भक्या महादेवेति कौ त्तयेत् ॥ 

प्रसङ्गात् कौतुकाक्नाभाद्धयाटरन्नानतोऽपि वा । 

₹रटृनटच्चर नम्य सवपापः प्रमुच्यते ॥ 

चिपुरहर! हराऽऽदिदव! श्रो, 
विनयन! श्रंकर ! रद्र! शक्षपाणे, | 

भव! शरणएमितोरयन्ति ये वे. 

भवजलधो न विग्रन्ति ते मनुष्याः” ॥ 

एवमन्यान्यपि शिवक्र्तेनपराणि वाक्यानि विस्तरभयान्न 

लिख्यन्ते , 

शराम्बपुराण- 

"" विकत्तनो विवा मान्तण्डो भास्करो रविः । 

लोकप्रकाशकः श्रोमान् लोकचचेदेश्वरः ॥ 

लोकसाच्चौ चिखलोके्रः कर्तां दत्तां तमिस्रहा । 

तपनस्तापनश्चैव प्रटचिः मप्ताशवादनः॥ 

गभस्तिहम्तो ब्रह्मा च मवदेवनमस्तः । 

यत्र तेन महावाहो! दे सन्ध्येऽस्तमना्ये ॥ 

स्तौति मां प्रणतो श्रूला मर्व॑पापेः प्रमुच्यते ” । 
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भविष्यपुराण, -- 

^` उपवासो रवि यस्तु भशवा ध्यायति मानतः | 

तन्नामजापो तत्कमेरतस्तद्ग तमानसः ॥ 

निष्कामं प्रजयेदवं पर ब्रह्माधिगच्छति "| 

शिष्णपुराणे- 

“ये त्वामांऽतिदुगंति बेदगभेऽम्िकेति च । 

भद्रति भद्रकालोति चेमाक्तमकरोति च ॥ 

प्रातश्ेवापराङ च कौत्तेयि(*य्यन्ति मानवाः । 

तेषां हि प्रयितं सवे लत्प्रघादा ह विद्यति ” ॥ 

माकंण्डयपुराण,- 

सावि; सूखेतनय दत्यारभ्य सावणिभविता मन् ःरत्यन्त 

देवोमाात्म प्रश्त्य-- 

` मधकेटभनागरं च मद्िषासुरष्दन। 

कन्त यि्यन्ति ये तदरदधें प्म्भनिष्रम्भयोः ॥ 

न तेषां दुष्कृत किञ्चिदुष्कुतोत्था न चापदः । 

भविव्यति न दारिद्यं न रेवेष्टवियोजनं  ॥ दव्यादि। 

विष्णपुराण-- 

^ गङ्गा गङ्गंति यो व्रूयाद्योजनानां श्तेरपि । 

भ्ितेरुचारितं हन्ति पाप जन््मवयाजितं `` ॥ 

गङ्गामधिरत्य- 

या पावयति श्रूतानि कौन्तिता च टिनेि दिने, 

(१) स्तोष्यन्त्या नस्नमृत्तेयः | 
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महाभारते, 

“ कुरुचेन गमिष्यामि कुर्च्तेत्रे वसाम्यद 

य एवं सततं त्रूया्छोऽपि पापात् प्रमुच्यते ” ॥ 

तया- 

^ शरदं काश्यः गमिव्यामि तचेव निवसाम्यहं । 

द्रति ब्रवाणः सततं काग्ौवासफलं रूभेत् ” ॥ 

स्कन्दपुराणे नन्दिनं प्रतोश्वरवाक्यं । 

-° श्रनामयञ्ेतनो वा नाम कौत्तंयता तत्र, 

मो ऽभ्मे घफलं चेव लप्यते नाच संग्यः' ॥ 

म स्छपुराण,- 

` का्तवौर्ययाजनो नाम राजा वाङ्सहस््र्टक् । 

योऽस्य कौ त्तेयते नाम कल्यमुत्थाय मानवः ॥ 

न तस्य वित्तनाशः स्यादरिष्ट च न्नभते भ्रुव" । 

विष्णधम,- 

` नमोऽम्॒ ते कात्तवौर्य्त्यभिध्यायति च्व यः । 

तिलप्रस्यप्रदानस्य नरः पुष्यमवाश्यति "` ॥ 

स्कन्द पुराण,- 

““ सोमन्दिनोति यः प्रोक्ता कर्त्तारं प्रतिपद्यते । 

न तम्य दिपिश्रादंलभयं कुवन्ति कुच चित् ” ॥ 
तया - 

^ ककाटकमस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च । 

ऋलुपषस्य राजघंः कौोत्तेनं कलिनाग्रन ° ॥ 
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श्रय सत्यवत्तनं । 

मनुयमो,- 

“ सत्य त्रयात् प्रिय ब्रूयान्न व्रूयात् सत्यमप्रियं । 

भिय च नानृतं व्रयादेष धर्मः मनातनः 2 ॥ 

एतेन प्रिय सत्यं च मिलितं दयं वक्कव्य मित्युक्तं भवति । 

हारोतः- 

श्रनृतमधिषृत्य, चतुविधं भवति, पणितानुतं, प्रत्ययानृत, 

सुकृनानृत, साधारणमिति, किक्रेतुरषह्ुणएकौ तेनं, क्रतुगणापङ्कवः, 
दोषकौन्तेनं च पणितानृतं, एतच्च कितवद्त्तिरूपं निषिद्धं । 

्रत्ययानतं चिविधं, उपादाने परसय दापने यन्मिश्यावचनं । तदि 

प्रलम्भानृत । 

माकिणः कुटमाचिके व्वभरानत्या भिश्यावादिल्वे साचित्वापलापे 

धदनृतं। यो इयोर िपरत्ययिनोजेयपराजयनिणयकर्ता मेव्यात्- 

दषाक्नोभादरा पच्चपातेन मिथ्या वदति तद्भुवदारानृत, एवं चिविध, 
प्र्ययानृते, एतस्िश्चतुविधप्रत्ययानृते द्रव्यविशेषे पापविष्रषः। 

यमः,-- 

“ पञ्च पश्वनृते दन्ति ट्प इन्ति गवानृते) 

शतमश्वानृते रदन्ति सरस पुरुषानृते ॥ 

हन्ति तानसंख्यातान् हिरप््रायऽनृतं वदन् । 

मवं श्म्यनृतं ₹न्ति मास्म भ्चम्यनृतं वदेत् ॥ 

श्रु श्रनमिवदित्या्ः स््नौणां भोगे च मेथुने । 

पश्ररवत् चौद्रटतयोयच्चापि तासु सम्भवं ॥ 

६३ 
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गो वधस्तेषु सर्वषु श्यनेव्वासनेषु च । 

श्रश्चवत् सवेपापेषु खरो द्ाश्तरोषु च" ॥ 

श्रयमथेः, (\पप्रुलोभेनानृतं वदन्, पञ्चसंस्यकान् खवन्ध्- 

ननिदन्ति नरके पातयति, गोऽयं नृते दश, एवमन्येषु । 

पुनदरितः,- 

“^ (रविश्रम्भ जियुगं दन्ति पञ्च भिश्यावस्षायतः। 

चणात् सप्रशुण दन्ति तलनृतं व्यवहारतः" ॥ 

विश्रमभसंज्ञके (रजान्ते (* चियुगम जन्यं (नरके पातयति । 

मिथ्यावसायतः सा्ादनते पञ्चगुणं पश्चजन्प्पय्यन्तं नरकपातः । 

व्यवहारो जयपराजयानृते सप्तजन्मनरकपात दत्यथेः। 

पुनदारोतः,- 

दानानुतमिज्यानृत तपोऽनृतमिति चिविधं सुकृतानुत । 

दला द्रयमदत्तमिति मिश्यावचनं दानानृतं। यो यच्यति- 

दर्यक्वा न यजते महान्तं । क्त् कन्तं मुद्यतः खन्पं करोति 

तदिच्यानृतं । तत्र चधा भवति प्रायश्चितं । यन्त उपक्रम्या यथायं 

तप्यति तत्तपोऽनृत । 

तच चाद्रायण । 

“^ त्र दानानृते द यद्रयविगेषण दोषः । 

(९) पर्रुलाभे । (२) विञखम्भात् चियुग। 
(२) उणग्रहणान्टत । (४) चियुगं | 

(४) नरकपातः । 
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श्रज्ञानुते जन्प इन्ति देतु वासोऽनुते तथा । 

चोणिरन्ानृते इन्ति चतुरं काश्चनानृते ॥ 

पञ्च पश्वनृते दन्ति दश हन्ति गवानृते | 

शतमश्वानृते दन्ति सदस पुरुषानृते ॥ 

एतत्त दविगुणं ₹इन्ति हवा गम्यनृतं नरः । 

ततस्तु द्विगुणं श्यो'\) भुवं दत्वा हिनस्ति यः” ॥ 

हारोतः,- 

साधारणं नाम गोब्राह्मणहितं, आ्रापत्कन्ः, स्वेराभिधानं 

दूति निविधं, तच निविधमपि न दोषाय । 

एवं ह्याद स एव, 

^ न नमेयुक्त' वचनं हिनस्ति न स्वेरवाक्यं च न मेथनायं । 
प्राणात्यये सवंघनापहारे पञ्चानतान्याकरपातकानि ” ॥ 

टेवलः+- 

““ (र)विवादे ब्रह्म-हासाय प्राणिनां जोविताय वा। 

श्रात्मनः प्राणहेतोर्वा न स्यादेवानृते वदन् ” ॥ 

विदारे मेथने ब्रह्हासाथे, ब्रह्मायं ब्राद्यणनिमिन्त. 

हासायं गोष्ठयां । 

गोतमः, 

“ सप्र पुरुषान् दहति मनसापि गुरोरनतं वदन्नरृतेऽन्पव्वयंषु," 

अनतं द्विविध, अ्रसत्यं॒विमम्बाद्ख्च । दृष्टश्तकृतानामन्ययावच- 

नमसत्यं । प्रागल्भ्यापगतानां अ्रसंप्रवन्तनं विसम्बाटः, दति । 

(१) अभयं । (र) विद्धारे। 



8 नित्याचारपदौपः। 

तथा,- 

« परप्राणोपधघालायं परद्रवयापहारतः । 

विरगिष्टोऽनतवादस्त न टयाकथनारिषु " ॥ 

अच विग्रषमार् मनुः,- 

^ (१ वह्हनां हि वधो यच तच साच्छनत वदेन् ' । 

यच भाक्चिणः (*)सत्यवदनेन द्दिजानां वधः शक्यते । तच 

मात्तौ मिश्या रषात् । द्द् च न्यायमूल, (*मत्यवदनस्य मर- 

णानुकूलव्यापारषूपत्ेन दिंमालात्. तस्यां च *#दोषभ्यस्ात्, 

माच्यनते दो षान्पतवादेव कन्त । (भभ न साच्छयवदनस्य विधेयतेन 

निषेधा विषयत, मिथ्या दि निषिध्यते सत्यं लथंप्राषट्ययं न विधेयम् । 

मत्य(₹)वदनस्य प्रियरूपस्य स स्नातकव्रतवेन विधेयत्व ना प्रियस्य, 

तेन ब्राह्मणादिवधानुकूलमाक्तिसत्यवाक्यस्य निषिद्धतात्, न 

(°)सत्यानृतवद नस्य निषिद्धलेऽपि दोषान "'ल्यत्वात् कन्तयत्, 

तथा च प्रायशित्नं बारखतोषशिः सममय्येते, एवं मारसिश्चतिरेके- 

णापि वणवधानुकूलसत्यवचनं निषिद्धं । “ पञ्चानतान्याहरपात 

कानोति " वचनं, तच प्रतिप्रमवादेव निषेधाभावात् पातकाभावः, 

तया च, तत्र प्रायश्चित्तं स्मय्येते, णमिति, उत् कर्षाथ वोऽनृतं 

महापातकममलेन गणनादित्यतिगह्दितं वजनोयं । 

(१) वशिना । (र) सन्यकयने | 

(३) म्यम् नम्य | (४) दीषभयत्वात् 

(५) नयसाच्छसव्यठ्चनम्य | (६) सत्यवचनस्य । 

(9) तच ¦ (८) दोषान्तयत्वात् 



नित्याचारप्रदोपः। ५०१ 

मनुः,- 

““ शतं भद्र मिति तृयादभद्र मित्येव वा वदेत्" । 

प्रयमभद्रपदं श्रभद्रवष्टपरं, श्रभद्र वस्तु भद्रमित्येवं ब्रूयात् 

नवभेद्र्मिति, पुण्ये प्रश्रस्तमिति च्रूयात् इत्यापक्तम्नवचना- 

हद्रपदं पुश्छप्रशस्तादि पटो पलक्षण, भद्र मित्येवेत्यनेन परान्तरं 

पुष्टप्रशस्तादिपदं न वाच्यं भद्रमित्येव वाच्यमित्यन्वयः, श्रापस्तम्बः,- 

“ अधेनुं धेनुं भद्रमित्येव ब्रुयात् "'। घेनुभयाग्रब्दो धेनुभविच्यत्य्, 

धेनुभवायामुपगमः। पारस्करः, “ गभि विजयेति ब्रूयात्, कुल- 

मिति न कुलं, कपालमिति कपालं, म णिधेनुरितोन््रधेनुः "` । 

महाभारत,- 

^° पुण्यानां शोभनं पुश्छे टर चाणमुद्धता रषिः । 

बङ्ककरार च वासानां वाद्यं वादयां तया गवां ॥ 

सन्नं भोजनं व्रूयात् पानोये तपण तथा । 

सुष्टष पायसे न्रयादवाच्य कश्ररे तथा ॥ 

प्पञचकमेणि संप्राप्ते चते स्नाते तु भोजने । 

चाधितानां च सवेंषामायुव्यमभिनन्दितं ' ॥ 

पण्छद्र ये श्रोभनं पण्यमिति वाच्य । 

वह्कवार व्कप्राव्ट् गवां मध्ये वाक्य दातुमिति त्रयात् भोजने- 

भोच्येऽन्नाटौ पानौये पयद्रये दुग्धादोौ । श्रायुखखमभिनन्दित 

ब्रयादित्ययः 

यमः. 

“ जवेति चुवतो वरूयाच्जौ बे्यक्तः महति च "' । 
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चवतः चतं कुवेतो जौवेति वक्षव्य । च॒त्कर्ता च लथा मरति 

वदेत् । दति वाच्यानि, गच्छन् यदि सभां प्ति तदा सभां 

पश्यन्निमं मन्तं पटिला सभामण्येति, “ सभा सिरमिनामा व 

षिर्नामासि तस्ये तेन” । सभाप्रवेगरे मन्त्रः । मभावभाष- 

भिति गभे प्रजापते दुषितरो सकेतसौषोनविषाद्पमाम तित् 
सचेतनो भवति सुसवो वाजन दति, प्रविश्य । 

जपः,- अ्रभिग्वहेमागमविरार् प्रतिवासाः कविपाद्पमास 

तिष्ठेत् सचेतनो भवति, संसवो जनः । सपवं मभापतिं बृद्धि 

मन्येते, दास्यक्रोधश्रान्त्ये श्रमिमन्त्रएं, जात एषारभयातनुमेन्य, 

क्रोधस्य नाभिनोः | 

“ तां देवौ ब्रह्मचारिणो विनयन्त् सुमेधमः । 

दरदं प्रथिवौ चारतो ते क्रोधं मयामसि"॥ 

गभेमश्तर्य्या सह सहसा वा पाठमहयज्ञैः । 

यदि मन्येत सभापतिमम द्रं करिष्यतौति तमभिमन्त्रयेत् । 

गते तमोवास्या श्रादते इदयमादधते यन्न निहिता बाधकतां 

ततस्ततश्राददे यदद ब्रवौमि तत् ररमिधरो । एतदव सभापतिः 

वश्रौकर णमन्ल्ः । सवदा गमनकाले मार्गाभिमन््ण | 

नमो स्द्राय पयि*'सदे खस्तिमांसं पारय, एव नमो रद्राय 

चतुष्पथसदे खस्तिमांम पारयेति चतुष्यया' ९ भिमन््ण, नमो रद्रा 

यासद खल्तिमांस पारय, मौकारोहएे मन्तः । सुनावमार्- 

(१) पदे । (२) चतुष्पदामिमन्छण । 
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हेयमिति उत्तरेण मन्लः । खजामा खण(*) कानन प्रवेष्टु कान- 

नाभिमन्त्रण, नमो रद्राय वनमदे खस्तिमांसं पारथेति, पवता 

रोणे मग्रः । नमो रुद्राय गिरिसदे खस्तिमांसं पारयेति , 

श्मश्रानाक्रमणे मन्तः नमो र्द्राय (रेशश्रानसदे खस्तिमांख 

पारय, गोष्ठप्रवेशे, नमो सद्राय षष्टत् पिण्डषदे खस्तिर्मांसं पारय, 

वस्त्खात(२) वाताहतोवस्लमभिमन्लयते, श्वा चासिन व्ोऽसि 

नमस्तेऽस्तु मा मा हिषौः, गजितमेचमभिमन््रयते, शिवा नो वर्षाः 

सन्त् शिवा नः सन्त् विद्युतः, शिवा नस्लाखन्त् यास्त्वं ““'इनसि 

टचदन्, शब्दं कुवांणां ग़्रटगालोमभिमन्त्रयते, शिवा नो नामासि 

स धितिस्तेतिजानः नमस्तेऽस्त मा मा दिषोः। गश्ब्दायमान 

पच्चिएमभिमन्त्तयते । 

“° इर ण्यवण ! श्रकुने देवानां प्रहितं भिव! | 

यमदूत ! नमस्तेऽस्तु कित्वाकाकंरिकोऽत्रवोत् " ॥ 

लचण्यस्य (५टचस्याभिमन््ण । मा लाग्रनिर्मापिरश्मादण्डो- 

राजप्रषितः । 

“ अङ्ुरास्तं प्ररोदन्त निवाते त्वाभिवषेतु । 

श्रभ्रिष्िसुख मा हिसोत् खस्ति तेऽस्त॒ वनस्पते" ॥ 

खेस्ति मेऽस्तु वनस्यते ” स यदि किंचिद् (<तवाहि लभते 

तत् प्रतियर मनः । द्यौखाददातु प्रथिवौो ददातु प्रतिरुहा- 

(१) स्ूचामाणं । (२) पि्टसटे । 
(३) वस््प्रान्तवातातां । (४) रजसि ! 
(५) देवस्य | (६) दरोभूतिलादिन् न लभ्यते । 
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मोति। श्रोद्नप्रतिग्रहे एतन्मन्त्(*'पाटानन्तर वच्छमाणमन्त्राभ्यां 

प्राश्न, ब्रह्य प्राश्नाविति प्रथमं, ब्रद्यलाप्राञ्रालिति डितोय, अ्रश्न- 

प्रतिग्रहे प्रतियहानन्तर प्राग्रन, ब्रह्म प्राञ्नालिति प्रथम, ब्दा 

ताप्राञ्जालिति दितोये, ब्रह्म तापि वविति तोय । दतिवाच्य, 

भ्रयावाच्यानि, मनुः- 

^< श्रवाच्यो दौचितो नान्ना यवोौयानपि यो भवेत् ”' । 

एतचाग्रिषोमौ यपयेन्तं तदृद्धं कात्यायनः, नामग्रहण - 

भोजने स्यातः कुर्वौःतेति । 
८, 9» ॐ * ॥ ११ बएष्वं बेर विवाद् च न कुर्ययात्केनचित् सद ''। 

वरिष्ठः, ^“ (रन भिचरभाषणभिक्तेत "| 

मनुः, 

^“ छलिकपुरोदिताचायैः ग्रालकातियिमंभितेः । 
प > ०९ 

टृद्ध वालातुर वद्यं ज्ञातिसम्बन्धवान्धवेः ॥ 

मातापिहण्यां नारोभिर्भराच्रा पुत्रेण भायया । 

द्दिचा वा सवगेण विवादं न समाचरेत् ॥ 

तस्मादेतेरधिचिक्रः म हेता संज्वरः सद्ा" । 

८८ ध ५ २२.९८ ४ 

न कुर्ययान्जननसवाद न वद्यनं च वत्सलैः | 

नपवन्धृगु्तमानमिषक्न्यो तिःपुरो हतेः | 

विरोधेन मददुःखं प्रत्या सुखमवाप्नुयात् ” ॥ 

(१) प्राणना । (र) म्नेच्छभाषगं शिच्तेत 
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वन्ध्वादयो नृपस्य, ज्योतिः (धन्योतिष्कः, विष्णपुराणे, ̀  

नारभेत कलिं प्राज्ञः, प्राग दोषानुदत्तौ, देवलः, परुषवचनं, अपवादः, 

पेशन्य, अनते, टयालापः, निष्टुरः दति वाङ्मयाष्ट, कुलविद्या- 

चारदोषकथनात्मकं तत् कालक्रोधसन्तापजनक वचः पर्ष, परष- 

वचनानामेव परो भाषणएमपवाद्ः, गुरुनृपतिवन्धृश््यागरे काय्ये- 

नागाय गुप्तः) पेषन्ये, श्रनतं प्रसिद्धं । देश्राव्यपराञ्रितदास- 

ब्रड़ादि विषयं जिष्प्रयोजनभाषण, टयालापः, रुद्याचार*- 

मेय नसम्बन्धकौ तंन ्मेष्यनामग्रइण. श्रमाङ्गन्यग्नव्टोच्चारणां 

निष्टर । 

विष्णः,-- “न कस्यचिन््ममेणि स्पश्रत् ` । 

गोप्यशब्द कौन्तेनं ममश्रन्दः । 

हारोतः,- 

“ न वेदगस्ब्राह्मणगोपरिवादं क्ुय्यात् ” । 

श्रापस्तम्बः,- 

“ गोद दिषानां कुमायाः परिवादं ञ्च वजयत् `` 

गोरदचिणा्यंऽपि, दकिणानां वस््रहिरण्धादौनां श्राप इत्य- 

धिकृत्य । 

वायुपुराण, "" नचेताः परिचच्लोत । 

न परिवदेत् तथा नचायुः परिवदेत् " ॥ 

(१) ज्योतिषिकः । (२) जनपाद तु | 

(३) गुप्तदोषकथन । ५४) ग॒द्याङ्गमेयन 

६४ 
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तया,- 

तावत्कालं दौ चितो (\)शरुवस्तनं परिवदेत् । तया । 

योगं परिवदेद्यस्त॒ ध्यानिनं मोच्कामिन । 

“स गच्छन्नरकं घोर ओतारश्च न स्श्यः"। 

मदाभारते,- 

“ सदा नारायणं देव सवपापरर (इभं । 

निन्द्यमानो नरः शप्र नरकं प्रतिपद्यते" ॥ 

वरादपुराणे,- 

^ विष्ण्रदरान्तरं त्रया, लक्छौगौर्यान्तरं तथा । 

मर्त्यानां नास्तिकानां च काव्ये शास्त विगतं” ॥ 

अन्तर भेद, काव्यं कविकल्पितं न प्रमाण । 

यमपेटौनसो,- 

न निन्द्या ब्राह्मण गावः काञ्चनं सलिल स्तियः। 

प्रथिवौ च षड़तानि यो निन्दति स निन्दितः" । 

यमः,- 

“ यस्त॒ निन्द्यात् पर जोवन् प्रशंसत्यात््नो गुणन् । 

सप्रे वाद्षिको नाम ब्रद्यवादिषु गरतं" ॥ 

वरादपुराणे,- श्रधिकं, पूर्वभुक्रस््रौ निन्दनं च निषिद्ध । 

गौतमः,- न नेच्कारएच्धाभ्भिकरैः सह संभाषेत, संभावय 

(रपुष्यृतो मनसा ध्यायेत्, त्राह्मणन सद संभाषेत । 

(१) सद्र । (र) प्रभुं । 
(२) गुणक्ततो । 
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पेटोनसिः- “ मन्तो न्तप्रमत्तेः सह न संभाषेत, परस्त्रियं 

रहसि न संभाषेत " । 

सास्यायनग्ह्,- ^. खूतक्युदकोभ्यां न मेवदत् ” । 

मनुः,- 

"" नापरं कस्यचिदव. यान्नचान्ायेन पच्छतः "` । 

देवलः,- 

“न नदौषु नटीं ब्रूयात् पवेतेन च पवेतं । 

नान्यं प्रपसेन्तचस्थस्तोस्वायतमेषु च "" ॥ 

मनुः 

“ पाषण्डिनो विकमखान् वेडालत्रतिकान् श्रठान् 

हैतुकान् वकटन्तोशच वाङ्माञेणापि नाचयेत् ” ॥ 

श्रापस्तम्बः,- 

“न सोम्ये सपत्न दति रयात्,” पुनरा पस्तम्बः,-- * “ वजय 

रोः स्ति समच, सुस्रातमिति च, खानप्रणसां विवजेये दित्यः ” । 

मनुः, “न विरद कथां (* कुय्यात् ”। विगर्ह्य श्रारिषये। 

पुनरा पस्तम्बः,-- वाक्येन वाक्यप्रतिघातमाचाय्यस्य वजेयेत् । 

विद्यया विद्यानां प्रतिघातं वन्नेयेत् ” । 

मांस्यायनग्रद्य,- ^“ न समेत्याक्रो शनो पिग्नोक्ुरं कुले चति- 

हेतिः स्यात् ; ” श्राक्रोश्रनो श्राकरोग्रनवार््ता कुल कुलः, ठयागहाद् 

ग्टहगमनण्नेलः । दति हेतिः पुराटत्तिकथनपरश्च न स्यात् । 

(१) त्रयात् ; 



४०८ निद्याचार्प्रदीपः। 

महाभारते,- 

^“ महात्मनां दि गद्यानि न वक्रयानि कंटदिचित् । 

तरकार नामधेय च ज्येष्ठानां परिव्जयत् ॥ 

श्रधराणां समानानां उभयेषां न दति "” । 

देवलः,- 

“ चचश्मानिति लब्धाच्च चाण्डाल ब्राह्धणेति च । 

जगष्या निन्दनं देषात् परुषिल विशिष्यते ॥ 

टरषलं टषलेत्यक्ता पतितं पतितेति च 

सत्येनापि सदोषः स्यान्मिथ्या द्विगण("'वान् भवेत् ” ॥ 

यमः,- 

^° प्रत्यक वा परोक्तं बा पतित यदि पश्यति) 

प्रत्यादेशो न कन्तो रकचेदात्मानमात्मना ॥ 

यानि सिथ्याभिश्रस्ताना गच्छन्यञ्रूणि लो चनात् । 

पतिपुचान् प््न् दन्ति तेषां मिथ्याभिग्रसिनां " ॥ 

ब्रह्माण्ड, -- 

“मापी दरोति चवं य: प्रत्रवोति दुरात्मवान् | 

रपि जातिग्रतं गला न विमुच्येत किख्विषात् "' ॥ 

श्रद्घुःलिखिलो, `' दवेन््रधनुश्दरखय्यपरिवेशोस्कराः परसमे न 

कथयेत्, नात्मनः प्रतिकूलं महाजन विरोध कुर्यात् । गोष्ठौभिः 

संवध्यत, मदा जना वदाथज्ञाम्तेविरोधः, गोष्ठ टयाकयाः ” । 

(१) भाग 



नित्वाच्वारप्रदौपः। ५०८ 

पेढोनमिः,- 

^“ सुदनप्रणमाततिं वा न स्त्रं श्रावधेत्परान् ” । 

यमः.- 

“ तिथिं पचस्य न ब्रूयात् नच्त्राणि न निदिंभेत् ” 

शरद्य दितोया, श्रदय श्रवरत्येवं न काम(रयेत्। शङ्खलिखितौ, 

नगच्चागारे चरन्तौ गां घयन्तौ(र) न च्तोतान्यस्धे, न वाद्यान- 

वाद्य(रतामिति ब्रुयात्, श्रवा मदि , 

हारोते विश्रषः,- 

"^ परखलावतोणां ना चच्तौत, पिवन्तं च परवत्सं " । 

तया, श्रापस्तम्नः,- 

"* वजये वताभिधानं नचा प्रयतः वजयेच सुवणं खुचनं । 

परिभोगं यथयोक्तषु मन्सरः पुत्रशिष्ययोः" 

सूचनं पेश॒न्य, परिभोगं पराभवं कृवा धनग्रहण । 

वशिष्टः 

न न्तेच्कभाषां श्िच्तत, श्रष्टाद श्रनरकनहेत्कर्म्राधिकारे । 

हारोतः,- 

^ पारग्यमनृत गादश्रतिविक्रयख्ेति वागजानि `` । 

एवं विस्पष्टम*धौयात्, न शूद्रजनसन्निधावध्यथयनं 

शअनध्यायाश्ययनं च मनूक्त तच्छ, इत्यवाच्यानि, ममापं वाचिकं 

स्बातकव्रत ॥ 

(१) क्षापयेत् । (२) पायन्तो | 
(दे) न वाह्ययाने बाद्यतामिति त्रयात् । (४) अवाह्यं नरादि 

$ (५) मभिधेयात्। 



५९० नित्याचारप्रदोपः। 

अय पाणिजं, नरसिशपुराण,- 

“^ नर सिदग्य्े नित्यं यः मभ्माव्ननमाचरेत् । 

सवेपापविनिमुक्रो विष्लोके मदोयते ” ॥ 

वरादपुराण,- 

““ यावत्कानि प्रहाराणि भरूमिसमाच्ेने ददुः । 

तावद्रषमरसाणि विष्णखोके महोयते ” ॥ इत्यादि । 

तयोपलेपने,-- 

तचेव,- 

*“ गोमयं गह्य वे श्रमिं मम वेश्ोपलेपयेत् । 

यावन्ति तु पदान्यत्र समन्ताद् पलेपनात् ॥ 

लावदषेसदस्ताणि मद्भक्रो जायते तया । 

यदि द्वादशवर्षाणि लिप्यते मम वेश्छनि । 

जायते विष्ण (९जे वंशे धनधान्यसमाकुले ” । इत्यादि । 

तया, 

^“ स्थानो पलेपने कार्यये सलिल यो टद्ाति मे। 

यावन्ति जलविन्दूनि लिप्यमानस्य सुन्दरि ! । 

तावद्रषेमदस्ताणि विष्णएलोके महोयते ” ॥ 
विष्णु ९ 'पुराणे,- 

^ श्रभ्यचण च यः बुर्य्यात् पानोयेन सुरालये । 

म शरान्तपापो भवति-- नाच कार्य्या विकषारणा” ॥ 

(९) विपुल वंश । (र) वि्णधर्म्मोत्तरे । 



नित्याचारप्रदौोपः। ५९२९ 

स्कन्दपुराण,- 

^ श्रगम्यागमने पापमभकचस्य च भक्षणे । 

सवै तन्नागमाभ्नोति मण्डयित्वा इरे गेहं  ॥ 

तथा, 

० सा.रक्णं वस्तिकोपेत खस्तिकेश्च विग्डषित । 

देवदेवस्य कुरुते जयते भुवनचयं ` ॥ 

नर सिंहपुराण,- 

 निर्माल्यमप(र)क्ृय्याय तोयेन साप्य केशव । 

नरसिंहाङृति राजन् सवपापः प्रमुच्यते ” । 

तया,- 

ध यवगोधूमजेशृणेरद्यौष्णेन वारिफा। 

प्रचाल्य देवदेवेश वारुण लोकमश्नुते” ॥ 

भविष्यपुराणे,- 

“ यावन्त्यः पांग्रकणिका माजेन्ते भास्करालये 

दिनानि दिवि तावन्ति तिष्ठव्यस्तमलां नरः” ॥ 

तया.- 

^“ श्िवमा च्या पनयन पूजान्ते तच माजेयेत् । 

एकैकं तच तुल्यं स्याच्चान््रायणएफलेन तु” ॥ 

एवमन्खेषामपि देवानां स्ञानमाजेनादो नि तत्तत् शस्त्रो क्रानि। 

(९) प्राङ्गणं वगंकोपेतं । (२) क्रौडते सुवनचये 

(२) मपनौय । 



५९१२ निद्याचारप्रदोपः। 

मनुः; 

^“ धारथद्वेणवो यष्टिं मोदकं च कमण्डल् ” । 

तथा,- 

सुवलोरजतसुद्विकाधारणं पूरव॑सुकर, दभेवटकधारणं च । 

मनुः 

“न कुर्वोत टया चेष्टां नवायंश्न लिना पिवेत् ” । 

तया, 

“न क्ष्रं च म्दद्रौयान्न च्छिन्यात् करजेष्टतं ” । 

तथा खयं नोपानहौ हरेत् हस्तनेति षः ॥ 

लया, न पाणं सुन्नोत । 

तया,- 

"न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्ड्येदात्मनः शिरः । 

न स्पृशच्तद्च्छिष्टो न च स्ायाद्धिनाततः॥ 

के गयान् प्रहारं शिरस्येतान् विवजेयेत् । 

न् राज्ञः प्रतिगरडोयादराजन्यप्रस्ुतितः ॥ 

न स्पशेत् पाणिनोच्छिष्टो -विप्रगो ् राद्मणानलान् । 

स्यग्रेत तान् श्गचिनित्यमद्धिः प्राणानुपस्शेत् ॥ 
गात्राणि चेव सर्वाणि नाभिं पाणितलेन तु” । 

कण्डयेदात्मनः शिरः । 

^“ श्रननातुरः खानिखानि न सयेद निमित्ततः । 

रोमाणि च रहस्यानि सर्वाष्ेव विवजेयेत् '" ॥ 

न पणणिपादचपलः 



नित्याचारप्रदोपः। ५९१ 

देवौपुराणे- 

““ ने चाञ्जनं निषेवेत्त् दन्तधावनपूरवेकं "' । 

विष्णुपुराण, 

“ न दुर्य्यात् वस्तरसंघषं न रल्लोयाच्च नासिकां * । 

मदाभारते नन्याधिकारे, 

^ ब्राद्यणैः कारयिष्यन्ति इषलादन्तधावनं "` । 

नाङ्गनखवाद्नं इुर्यात्, न पाणिना जलममिरन्यात्, नेष्ट- 

काभिः फलानि पातयेत्, न फर: फलानि, तथा कदन भेदन 

लेखन विमदेन विदलनास्फोटनाटिनाकस्मात् कुर्यात् । श्रव- 

स्फोटन ₹दस्ताद्यङ्गस्य विस्फोटन ॥ 

श्रापस्तम्बः,-- “* प्रष्ठतस््वात्मनः पाणिं न सक्षषयेत् । गो त्राद्यण- 

स््रानवर्जानुटरत्तौ म एवाद- “° दस्तेन(९ शरणात् ” । 

दरद शातातपः, 

“ˆ उद्धत्य वामदस्तेन यत्तोयं पिवति दिजः । 

सुरापानेन तन्नुच्य मनुराह प्रजापतिः” ॥ 

वशिष्ठः, ““ श्रभ्निमापञ्च न च युगपद्भारयेत्, | नानान(? 

सन्निवापं वजंयेत्,” सन्निवापः सगे, श्रयं) लो किंकाञ्नि विषयः, 

वेदिकाप्नौ तु संसगंविग्रषात् प्रायञ्ित्त बिगरेषः । 

पेठौनसिः,- 

“° प्राणिनो दिभितवयाश् क्ञिष्टपात तु वजयेत् क्तिष्टपात 

ब्धक्तेश पूवकं । 

(१) इसतेन वाकार गात् । (२) नानाश्िनां (र) च । 

६५ 



५१९ नित्धाचारप्रदौपः। 

“° नावपुरे कथा('गरम्तरं गोकुलस्तोकमारके । 

पुष्यस्लानोदकस्थाने मा(रोल्लावाङ्गगरेन तु ॥ 

निजनिधि(रप्राप्तौ तथेव पुनर पयेत् । परस्परे पशन वोन्यान- 
दभंचणोवा च योजयेत् ॥ 

„° मरवाघां न ज्र्वौत नलवातायना दिभिः । 

माय प्रातरमहदारं भिक्ायं नावघट्रयेत् `' ॥ 

जलायनं प्रणा, वातायनं गवाक्त, भिचायं भिचाटरत्ययं, 

तथासमिद्धमभभिं इम्ताभ्यां न स्पश् । 

उशनाः,- 

«न वस्तेण वोजयेत्, यं कचिदपि” । 

महाभारते 

^“ टेवमान्दया पनयन द्विजो च्छटा पमान्ननं 

अकन्यपरिचयां च गाचरुवारनानि च । 

शरवरेकेकं नुपथष्ट! यो गतो अतिरिच्यते ` ॥ 

तया, 

^ कपिलायां द दत्तायां यत्फलं ज्येष्ठपुष्करे । 

तत्फलं भरतश्रेष्ठ ! तिप्राणां पादधघावने । 

दिजपादोदकक्रिन्ना यावत्तिष्ठति मदन । 

तावत् पुष्कर पणंन पिवन्ति पितरो जन्त" ॥ 

दति “ पाण्जिानि स्नातकत्रतानि' ॥ 

(१) ङथाश्रास्त्रं गोगरुर । >) स्मान् उाकषन्रत् | 
(३) निक्तो । 



नित्याच्वारप्रदौपः। ५९५ 

अय पादजानि ।.. 

मरसिंहपुराणे,- 

“प्रद् चिणेन चेकेन देवदेवस्य मन्दिरे । 

पथ्ौप्रदकचिणफलं प्राप्य पञ्चाद्धरि तजेत ” ॥ 

वरादपुराण,- | 

“ यमस्तु प्रदक्षिणं कुर्य्यात् साष्टाङ्ग च प्रणामक् । 

दशाश्वमेधस्य फलं प्राभ्रुयान्नाच मग्रयः 2 ॥ 

भविव्यपुराणे,- 

“५ कत्वा प्रद च्तिण भत्रया शिवस्यायतने नरः । ,. 

श्रश्रमेघमदस्नम्य सृष्टोष्टम्य फलं -न्नभेत » ॥ 

सूयेम धिकृत्य तडेव.- 

^“ क्रत्वा प्रदक्षिणं यस्तु नमस्कार प्रयुजयेत् । 

राजसूयाश्रमेधाभ्यां स पर लभते फल ॥ 

चिचतप्रदल्िण क्त्वा यो नमस्करूते रवि! 

भ्वूमौ गतेन शिरमा म याति परमां गतिं" ॥ 

एवमन्ये वानां प्रटलिण । 

म्कन्दपुराण,- 

““ प्रदकिण यः कुरूते पटन्नाम महस्नक्र | 

तुलम्ेपाश्वेनो नित्यं यज्ञायुतफलं लभन् `` ॥ 

तथयाऽश्वत्यप्रद चिणं सवेपा प्याय ¦ तच मन्तः, 

^` अद्मिभं! ग्रमोगभे! यज्ञगभ! सनातन! 

दिरण्छभभं! श्रोगभ' वेद्गभ! नमोऽस्त ते ॥ 



५१८ नित्याचारप्रदोपः। 

“ नो तिथेज्विदूरं वा निरोच्छ पयेदवुधः । 
सगमाच (\'महोपुष्टं नरो गच्छदि(रलो मयम् ” ॥ 

रथारोहणप्रसङ्ग, सारथिना युक्रो रथ दृत्यक्ेर)सवेमित्यनेन रय- 

समोपागमनं। (*रथान्तर साम सोति (९)द चिणएचक्रालम्भः, ठर- 

दसौव्युलरस्य वामदेवयामघोति दैषादण्डाय, रथो पवेश्नसानाभि- 

मन््रणं, शर्गा<नयङ्गा(°वरतो रथं स्थातं सखातमग्निमदट्मिः सम्बत्- 
खर त, दूरेषेतिरिग्दियावाध्वतस्िखो ˆ श्रग्रयः परयः पारयन्त 

नमो माणिचलाय, उपविश्य द्क्िणं घूृयं प्रतोदेन प्रेरयति, 

देवालयं दृषा दूरादवरोहण, विप्रनिकटेऽवरोडहणं, गवां मध्येऽव- 
(८) रोण, < मुह्धन्तमारुछय जपः, दृह र तिरि मध्यमा मास्ति रति. 

रथभङ्गशङ्भायां जपः, श्रयं वामश्चिना रथो मा दु गेमाप्ररचोमिषत्, 

तदाभय न भवति, वल्लादन्यच गमने रथं घ्वजं सयष्टा ^) जपः । 

रथाद् वरह्य यवमोदके दौयताभिति सत्यान् प्रतिप्रे्यः । हस्या 

रो दणप्रसङ्गं ' ° हस्तो यश्रसमसिरम्तो वचेसमसि इन्द्रस्य वा वञ्चेणा- 

भितिष्टामि खस्ति मामपारय। श्रश्चारोदणो मन्त्रः, श्रश्यग्रसमसिः 

अश्ववचमममि | दृन्द्रस्य त्वा वज्जेणाभितिष्ठामि खस्तिमाम पारय, 

निषेधातिकमेणाश्रक्चा गदं भारोहणे त्वाष्रोऽमि विष्णदे वत्य; खस्ति- 

(१) ग्टदोन्तष | (र) विलोकयन् । 
(३) विद्ध । (8) स्थन्तम | 

(५) मामोौति। (६) गस्य । 

(७) वभिताो । (८) पिच्राद्यमिमुख च दुगात्। 
(€ ¦ र्टष्रा मन्जपः। (१०) हम्तिपमममसि। 
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मास पारय, एवम'\शहया शओरोष्रारोदणे मन्लः। शूदरोऽमि शद 

भना श्राग्रेयो वे हिरण्यरेताः, उत्तरेण खस्ति मास पारय, मार्गाभि- 

मन्त्रणं, नमो रुद्राय पथि(ःखदे खस्ति मासं पारय, चतुष्यथ- 

द गनेऽभिमन््रण, नमो रद्राय चतुष्ययमदे खस्ति मास णरय । 

“न दुष्टं यानमारोहेत् कुलक्तायां न सश्रये। 

जनेकशून्यामरवोँ गच्छन्नेव शन्यग्टहे वसेत् ” 

मनुः,- 

“ नाविनोतेनत्जेत्धून्तेनै चचुव्याधिपोडतिः , 
न सिन्नष्टङ्ास्यिशरेनेवालधिविरूपितेः ॥ 

विनौतख वरजेद धूथेरा शचौ लं णाच्वित ¦ । 

(रन रस्गौ पमपननेः प्रतोदे(*नातुद इश "` ॥ ` 

“ श्रविनोतिदुष्टेः वालधिरिवरूपितेःच्छिना ५ ्गलेः ” । 
तया, ^ गवां याने च पुष्टेन सर्वथैव विगर्हितं " एतेन रथ- 

प्रकटादिषु गोयानं) न निषिद्धं, स्कन्धस्य निषेधात् । अतएव 

विष्णः, ^ गोभिर्नादान्तेः '" श्रदान्तेरश्रिकितेरिति । 

स्कन्द पुराण,- 

"" प्रद्चिणं यः कुर्ते पटन्नथ मरस्रक "` । 

मलवामोनिषधादिग्रिकितानां निषेधः । 

(र) रुवमश्रक्तौ : (२) परच्तसरे। 

(3) पसवो । (8) नात्तेदृन् 

(५) पच्छः, (६) निषिद्धं । 
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राजौ वर्षासु नाशसो गच्छंद्ारौलवचनात् । 

दिवासु च पञ्च(\सु नरोक्ररग्क्राववसिदिवागमने रोषः, 

तया, ““ नातिकष्यं नातिसायं नातिमध्य दिने स्थिते'?। 

विष्णः-- 

“नेको ध्यानं प्रपद्यत नाधार्भिकेः सद्धं न टषलेन दिषद्धिः। 

नासनिहितपानोय नाति न सततं '” । 

अ्रसनिहितपानो यमिति क्रिंयादिविगश्रषण | सतत. निरन्तरं 

प्रतिदिनमित्ययेः । 

मनुः,- ^“ नाज्ञातेन ममं गच्छत् ' , 

हारेतः,- 

पूवेटत्निटत्यथं ““ नास्ये मध्वानं गच्छेत्, न नियमबलायां, 

नानुद्को श्रयज्ञोपवोतः, परवेषटन्तिसु टत्तिमानाखष््य राचौ 

न॒गच्छत् । टृत्ति्ौणस्त॒ गच्छदित्यय ”, नियमवेला नित्य- 

कमेकालः । 

वोधायनः,- 

“` विना कमण्डलं नाध्वानं ब्रजेत्. न मामन्त ग्टदाद्र । 

पदमपि गच्छेदिषुमा चमिल्येके, विना कमण्डलुमिति मवे 

सम्बन्धः । कमण्डलु्रहणमु दको पनलकद्तण दषुमात्रादिषु प्रचेपमिति 

देणादधिकः पदमित्यथेः | 

तथा, “न स्तिया मर व्रजेत् "| 

(२) दवा च पञ्चमु नत्वोक्तेरग्रक्तावनसिदिवागमने न दोषः, 
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देवोपुराण,- 

५ नासहायो त्रजेद्धाजौ नोत्पये न चतुष्यये ” । 

यावल्लः, ““ वाङ्कभ्यां न न्दौ तरेत्, न महाटचमारोहेत् "' । 

श्रा पस्तम्बः,- 

“ गभेभयानारोहणरो इणावरोहणानि वजयेत् । 

न विनालं गासयिकोँं जले मज्जनक्रियां  । 

विष्णः, 

न “प्रवति धावेत्, न नदौ तरेत् देवताभ्यः पिदभ्- 

खोद्कमप्रदाय नदौतरणप्रसङ्गं तपेण छलेव नदौ तरेदित्ययः । 

न चेलन्नदौतपेणनिमिन्तं तपेणं, तथा सत्येकस्मिन् दडिने वज्नदौतरणे 

वह्कतपंणं स्यात् । किं तु नित्यतपेणस्येव निमित्तस्य न काल- 

नियमः । तेन प्रयमनदौतरणकाले क्रततपेणो न नद्यन्तरे कूर्यया- 

दिल्यथेः । यद्वा, यदि नदौतरण तपयेदिति तपेणस्य निमिन्तलं 

शयेन, तदा प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यलमिति निमिन्तसुदिश्य 

विधानात् कमभेद: स्यात्, इद च गमनप्रकरणो न नियमो- 

विज्ञेय दूति तत्तपेणणत् प्रवं नदगतरणं निषिध्यते, तेन नियम- 

कालेन तपेणवेलाया मित्यनेन नदौतरणप्रसङ्ो नास्तोति तपेण- 

कालात् प्रवेमिवावगन्तव्यं वचनसामथ्येवत्, तया न भिन्नयानेन 

तरेत् । नौकया भिन्नया । 

मनुः,- 

वि अच् विषयं दग न प्रपद्येते किचित् । 

श्रद् प्वमरण्ये न गच्कदटुष्टसत्वादिग्रङ्या ” ॥ 

£ £ 
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वशिष्टः, 

“ नाग्निं त्राद्यणं चान्तरेण वयपेयात्, ” 

नान्नो्त्राद्धण्योः, अनुज्ञाय वा यपेयात् '' । 

पेटौनसिः.- 

“न गोन्राह्युणन्तरे अपेयात् ” । 

यमखतो, । 
“ सज्निहृष्टाधानयोरन्तरा गतिनिषेधः " । 

शङ्खलिखितौ, “ दम्पत्योः " । 

बौधायनः, 

° पुरदारेन््रकोलपरिघावन्तरेण नातोयात् । 

्रे्ख्योरन्तरेण न गच्छेत्. इन्द्रकौलनं कलय, परिघमगल, 

प्रेङ्खा दान्दोल्का | 

मन्ः.-- `न लंघयेत् मलुच,' वत्मरन्जंः. य संगच्छन्न- 

गच्छतः, 

^ नमस्कनत्त व्रजेत् कामं टिदृर्चुयज्ञकमें वा| 

कुलान्-कुन्लर रस्याय मवरेन्ना निमित्ततः "` ॥ 

कुलातेकुल, गटदाद्रुह. रदस्य गोप्य, ्रनिमित्ततः प्रयोजन 

विना, ्रद्रारेण नोपेयात् ग्रामं वा वेश्च वाटरतं श्राट्रनमन्यदपि 

चेचारामावदारेण न गच्छन् । 

अ पस्तम्बः.- न कुद्धत्या ग्राम प्रविग्रात्, नमो रद्राय 

वास्तोस्पतय दति माण्रतं जपेत्, श्रन्यां वा रौद्रं. ङुरत्या 

कमाण "` । 
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्र्खःखिखितो,- “ न वधघवन्धनसमयं गच्छत्, न दाव, न 

खषोणां प्रभवः, न महात्मनां, वधवन्धनममयं, वधवन्धनाये 

मिलितजनसमुदायं, दावो वनाग्मिः। खषोणामुपरख्ानं कलहाय 

ग्रामादिकमिति माधवस्रामो । शङ्खलिखितो, “न वाहे 

रपातपानौयेः पयः पिवेत् ” । 

माकण्डयपुराणे,- 

^ एकमस्यायं प्रयोक्ता ये निःसखरमन्नादिक नरं । 

अदत्वा खादमञ्नन्ति त दमे सरश्मभोजनाः `" ॥ 

विष्णुपुराणे, - 

^“ ततः प्रश्ति वे भ्राता भरातुरन्वेषण गतः । 

प्रयातो नतति तथात न काय्ये विजानता ॥ 

दवलः,- 

“ च्रार्वायेमोाजने चायि न त्यजेत् सदयायिनः । 

देउानृषोनृषौँञ्चैव अ्रनुसप्तपद व्रजेत् " । 

गोतमः, 

“न प्रादत्य श्िरोऽङ्ि पय्थेटेत्, अ्रप्राहत्य रात्रौ "`; 

देवलः. "` अ्रण्टद्धयानवाहनं वहिनिक्रमणं च न कुर्वत, 

तया प्रटौप-- ग्टहमामन्नमभियायात् त्वराल्वितिः 

वशिष्ठः,- 

स्थविर कालान्तरस्त्रो चक्रगणः पन्थाः ममाचरा म परस 

इयः, सरे वध्या ऊद्यमानायाः, चक्रान् श्रकटादि, ऊद 

मानाया विवादकाले । 
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माकंण्डयपुराणे,- 

^“ मूकान्धवधिराणणं च मरकोग्मत्तकस्य च । 

पुञच्याः कृतवैरस्य वालस्य पतितस्य च ” ॥ 

्रद्खःलिखितो,-- “° पापरोगेगर्भिणो लातकप्ररजित-विद्यावित् 

गण्द्ध्यः पन्था देयः ` । देवलः, “ पन्था देयो गवे राज्ञे दुवे. 

लाय | ्रापस्तम्बः,- वर्णानां चेतरैः पन्धा देयः, याज्ञवल्क्यः,- 

पन्था देय दत्यनुटत्तौ नृपम्तेषामाद्यः खातकस्तु महोपते "¦ अर 

गमनसमये प्रभाश्मगशकुनानि,- 

मश्छपुराण.- 

“^ श्वेताः सुमनसः शरेष्ठाः पृणंकुम्भस्तयेव च । 

जलजानि च पुष्याणि मांममव्यास्तयेव(९।च ॥ 

गावम्बुरङ्गमा नागा वाक्त 'एकपश्एस्वजः । 

चिदशाः सुद्दोविप्रा ज्वनितोज्वलनस्तया ॥ 

गणिका च महाराज! दुवा चाद्र च गोमयं । 

ङ्क्य स्प्यं तया वस्नः मवरन्नानि चाथ ॥ 

षधानि न सवज्ञ। यवाः मिद्धायकास्तथा । 

नृवाद्य "मान च भद्रपौटं तथेत्र च ॥ 

गरह्खुः चक्र पताकां मुटमायुधमव च। 

राजलिङ्गानि मर्वाणि रवं रुद्धितत्रजितं ॥ 

(१) पाथिवः। २; टन्धय-र्कपम्रुस्तथया। 

(३) न्टवद्ेमानं यानं च। 
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तं मधु पयश्चैव फलानि विविधानि च । 

सखस्तिकं वद्धंमानं च नन्दावत्तं स कौस्तुभ ॥ 

नद्य तच विन्यस्ता मङ्गलान्यपराणि च । 

्रचताः श्रतसमुख्याशच तथा दपण एव च ॥ 

श्रश््रनं रोचना चेव उङ्गारो माचिक तथा| 

वादिज्राणं सुखण्नब्दो गम्मोरश्च मनोहरः ॥ 

गान्धारः षडजच्छषभौ ये च ग्रल्ास्या खराः । 

मेघः'* ग्रस्ता घनाः स्िग्धा गजटरडितनिसतनः ॥ 

नानुलोमतडत्शम्ता शक्रचापस्तयेव च 

्रनुलोमा ग्रहाः ग्रस्ता दिक् पतिस्त॒ विशेषतः ॥ 

आस्तिक्यं श्रद्धधानत तया पृच्याभिप्रजन `` , 

तया,- 

"" चानोत् सुकल मनसः प्रषः प्रभस्य लाभो विजयस्य वाद्; । 

माङ्गल्यलब्धश्रवणं च राजन् ज्ञयानि नित्य विजयप्रदानि ” ॥ 

नृवाद्यमान यानं पुरुषयक्रदोला{दि, भद्रपोटखस्तिक- 

कोस्तुभाः सुव्णादिघटितमन्निवेश्ाः। लोमाः..` दिकूपतियंया 

पूवेश्यां रविः । 

सतिः, 

" यः स्मृत्वा तुलो गच्छत् काय्येसिद्धिसतु तस्य वे । 

{ 

(१) मेघाः 

(२) अनुलोमाः एसा; ; 
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तया,- 

“* प्रयाणे चारूगरूडाशूढं पारिजातदर इरि । 

सत्यया महितं वन्दे सवैकामायेभिदये ” ॥ 

शरशकुनानि, विष्णः, ““ मन्तो न्मत्तयङ्गान् दृष्टा निवन्तेत, 

वान्तविरक्रसुष्टजटिलवामनांख काषायप्रव्रजित." मलिनां । तेल 

गडश्ष्कगो मयेन्धनम्तणपलालभस्माङ्गार कवन्धां ख. लवणक्तो वामव- 

नपुसककार्पासरन्जकेशांश्च । क्रौवो निरेतस्कः. श्राषवः मन्धानक । 

नपुंसकस्त्ो पुमलक्तणर इतः । 

मद्छपुराण,- 

^“ श्रौषधानि च युक्रानि धान्यं छृष्णं च या^।द्ब!। 

द्न्धन च तयाङ्गमर लंगुडख तया प्ररमः॥ 

अनभ्यक्र मलिनं सुण्डर तथा नग्न च मानव । 

सु क्रकेशरं ज्वरात्तं च काषायाम्बरधारिण ॥ 

अन्धः पङ्गुस्तया चमे कें वपनमेव च । 

तथेवो द्तसाराणि पिन्याकादौनि यानि च॥ 

चाण्डालस्व पचादौ नां वघवन्धनपानकाः ¦ 

कुज्ञकः पापकर्माणो गर्भिणो स्त्रो नयत्र च ॥ 

कुग्भमाकपालागम्यिभिन्नभाण्डानि यानि च| 

रक्रानि चेव भाण्डानि ग्रत माक्रन्दमत्र च ॥ 

(१) काषायप्रवत्तितिमलिनांश्। 

(२) पात्रकं ¦ 2) कृद् 



निव्याच्चारप्रदौपः। ५२७ 

एवमादोनि चान्यानि न शस्तान्यभिद्श्रने । 

न श्रस्तो वाद्यशन्दश्च भिन्नेन च जजर: ॥ 

एडोति पुरतः शब्दः शस्यते नेव् पृष्टतः , 

गच्छे(\)न्पखाद्भूमन्ञः पुर सतान्तदि गर्तं ॥ 

क्तं यासि तिष्टठमा गच्छ किं ते तच गतस्य तू । 

एते श्रब्दा(ःगता निष्टास्ते विपल्तिकरा अपि ॥ 

ष्वजादिषु तथा स्लान(> क्रव्यादानां विगरद्दितं । 

स्फालनं वाहनं चेव वाम्तुमङ्गस्तयेव ख ॥ 

शस््रध्वजानां शस््लाणां पतनं च तयाप्रएभ | 

वायुः मग्रकरो र्भ न्धः मवदिग्भ्यः ममुत्थितः ! 

प्रदित्नोमस्तथा नोचो विज्ञेयो भयकृद्धरिजः । 

रनुकृलो म्बद्स्यभेः सुवस्यश्ेः सुखावहः । 

र्खारुचखखराशुण्डाः क्रव्यादाश्च विगरदिताः । 

शप्र गस्तस्तथा ज्ञेयः परिवेग्राप्रदसचिण ¦ 

दृष्टे निभित्ते प्रथमं माङ्गच्यादि विनाग्रनं । 

शङ्करं पूजये द्विदान् तथेव मधृद्दनं ॥ 

दितोये तु तथा दष्ट प्रतापं प्रतिशदं'" । 

छष्णघधान्य तिलमाषादिः क्रयादा ग्ठप्राः. श्रच्र च देवतादि- 

गमनस्य स्नातकव्रततन नित्य्ऽपि, शरग्रकुनिदणरनेऽगमने;एटोषः। 

। १) गच्छति । (>) स्तया रिः 

(२) स्थान 18) ऋच्तः। 



५२८ नित्धाश्वार प्रदोपः। 

शरङ्धुनद् ग्नलगमने दोषः. उभयव गरेनेऽपि गममसेवा^विश्रकुन- 

श्रूयस्व गमने न दोष दति तात्पयं । 

श्रय तोयंगमनं, महाभारते,- 

^“ श्रब्रिष्टोमादि भिर्थज्ञेरिष्टा विपुलद चिणेः । 

न तत् फलमवाप्नोति तोर्याभिगमनेन यत् ” ॥ 

तया,- 

^ तान्दपोव्य चरिराच्राणि तोयान्यनभिगम्य च । 

दत्वा कांचनं गां च दरिद्रो नाम जायते ॥ 

यथा श्ररौरस्योदेश्राः केचिन्पर्यतमाः स्मृताः । 

तथा एथिव्या उदे शराः केचित् युण्तमाः स्मृताः ॥ 

प्रभावादङ्भता भ्रमेः सलिलस्य च तेजसा । 

परियान्मनोनां च तर्यानां पुष्यता स्मृता ” ॥ 

रच तौर्यानां पु्छप्रदलेन अवणा(ःसिद्धस्य च चेचस्य क्रिया- 

विग्रेषप्रवेश्रमन्तरेपा॒फलजनकलत्-उपदे शवेयर्थ्थात् किया विगेषा- 

पाया तद़्मन-तन्िवा सतत् खानतद्ानश्राद्धतपस्यादौनां क्रियाणां 

फलसाधकतवं `) | तयाचाविग्रषाद्गमनमपि फलां, न सान्यानयेक्या- 

दिति न्यायेनाश्वमेधाज्ञानस्येव गमनस्य निवासस्थानादिकमङ्गित्वन 

तच फलश्रतिरयवादः; तौ '“यौत्पन्नस्य विनापि तौयंख्ानादि- 

सम्भवे गमनस्य क्रतुन्ञानवत् कर्माङ्ग(^५'लासिद्धेः । 

(२) विश्रकुन भूयसे । (र) खवणाभाव । 
(३) फलसाधनत्वं | (४) अर्थोत्पन्नस्य गमनं विनापि । 

(५) कम्भाङ्त्वात् सिद्धेः । 



निद्यात्तारप्रदोपः। ५२९ 

तथा च ग्रङ्खः, 

“तोयं प्राथानुमङ्गन स््ानं तोयं ममाचरे(*१त् । 

स्ञानजं फणलमाप्ोति तोययाजाथित न तु" ॥ 

दति तोथेयाचाफलं परयक् द्यति । न च तौयेयाचाञितं 

तौ यथया चापूवैकं जानादिफलमित्येव परमिति वाच्यं तौथंगमनस्य 

स्नानाशयङ्गते मानाभावात्: ` अनेका न्तिकल लिङ्गाभावस्य स्फुटवात्. 

तथा च तावत् फलश्रवणम्य वेयर्थ्या पत्तेः, श्रत एव लच््लोधरेण 

खानफलं गमनफलटं च प्रथक् दशितं । 

मराभारते तोययाचाप्रसङ्ग,- 

““ यस्य रक्तौ च पादो च मनञ्चोव सुसंयतं । 

विद्या तपञ्च कौत्तिञ्च म तोयंफलमसरते " ॥ 
दस्तमयमो श्रदत्तदानादिनिदटत्तिः, पादस्यमो स्तेच्छटेश- 

गमनादि निरृतिः, मनो विषदः कुसं कल्पनिट न्तिः. विद्या तौथे- 

विधिज्ञानं, तपः उपवासादि, कौत्तिः, सच्चरितवेन प्रसिद्धिः । 

तेनाभिग्रस्तस्य तोथेफलानधिकारः, अ्रभिग्स्त श्रदोषनिदटन्तिः 

स्यादेव । 

' प्रतिग्रहाद्युपाटत्तिः. सन्तष्टो येन केनरित् । 

श्रहकारनिरृत्तश्च म तोयफन्नमश्रुते ॥ 

श्रकल्पक्रो निरालम्बो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 

विमुक्तः सवेसङ्गयेः स तो थेफलम्रते ॥ 

(१) खानं समाचरन् (२) शरत्याद्यभावात् । 
९७ 



५३२० नि द्याच्वारप्रदोपः, 

श्रकोपनश्च राजेन्द्र! सत्यवादो दृढव्रतः , 

शरात्मोपमशखच शतेषु ष तौयेफलमश्रुते ” ॥ 

एतश्च तोयया चासुपक्गम्य महाभारते ऽभिधानात् लोयैयावाद्घः। 

शङ्खः, - 

^“ यस्य म्तौ च पादौ च मनश्चेव सुसयतं । 

विद्या तपश्च कौत्तिश्च स तोयफलमश्रुते ॥ " 

इटं तोयंस्ानादयङ्ग याचाश्रवणाभावेऽपि ते्ंफलप्रतिवन्ध- 

वचमात् । 

वायुपुराणे 
“" तोर्थान्यनुसरदरः अद्धधानो जितेन्द्रियः । 

कृतपापो विष्ष्येत कि पुनः प्रणद्धकम॑ङत् ॥ 

तोयंयोनि*) न गच्छ कुदेशं नेव जायति , 

खगे भवति वे विप्रो मोखोपायं च विन्दति ॥ 

श्रश्रहूघानः पापात्मा नास्तिको च्छिन्रसंग्यः । 

हेतुनिष्टस्य पञ्चते न तोथंफलभा गिनः ॥ 

कामं क्रोधं च लोभं च यो जिला तौयमाविभरेत् 

तेन किंचिन्न वा प्राप्न तौर्याभिगमनाद्भवेदिति ॥ 

ब्रह्मपुराणे, 

"था या काचिन्तीयंयाचा मुनोनः 

छता प्रयुक्रापयनुमोरिता वा । 

तां ब्रह्मचारो विधिवत् करति 

सुमयतो गुरूणा चानुयुक्ताः ॥ 

† (१) तोजग्योनि | 



नित्याचारप्रदोपः। ५३१ 

मवखना गे त्थवा नपस्तु स ब्राह्मणानग्रत एव कृतवा । 

यज्ञा धिकारेऽप्ययवा नटन्तं विप्रस्त॒ तौर्यानि परिभ्रमत ॥ 

तोयं फल यज्ञफल तु यस्मात् प्रोक्तं मुनोन्रेरमर प्रभावैः । 

यद्यस्ति यज्ञेऽप्ययिकारितातः तस्य वर दं रदधर्माश्च सवं ॥ 

एव गदस्थाश्रमम्सखितस्य तौ गतिः पूवैतर निषिद्धा । 

सर्वाणि तौर्यान्यपि चा द्िरोच्रतल्यानि ने(र्वेति वयं वदामः ॥ ” 

श्रच च नेव सर्वाणि तोर्थान्यपि चािदोचतुन््ानोतिवचना- 

न्तो घंफलं तो येया चाफलं च ओ्रोतारिमतो निषिद्धमिति प्रतिभाति, 

तत्त् नेव । 

`° महाशिमान् सपन्निको गख्छन्तौयांनि यत्नतः । 

सवेपापविनिसुंक्रो यथेष्टं गतिमाभ्रुयात् ” ॥ 

इति वचनेन सप्रेरपि तौयेयाच्राफलकल्यनात् | 

कितु,- “ प्रधानं वैदिकं कमं गुण्तमयेतरत् । 

गुणनि(रष्टोऽतिप्रमाणं वाधयन् यात्यधोगति "` | 

दति सा्चादेदो क्रकमेविरो ध्मतयक्त कमे वनस्य सातकत्रतत्वेन 

गणनात् । द ्शरा्रिरोचादिकमेलो पनिमिन्तश्तं ताभिमुत््ज्य 

तौयगमनं निषिध्यते । 

तया च भ्िष्टाः,- 

“ श्र्यार्यँ प्रवसेदिदान् धर्मार्था न कदाचन “` । 

दति घर्मयिप्रवासस्य निषेधं स्मरन्ति, तोथस्रानादिफलमपि 

यज्ञादि विरोधि निषिध्यते । अ चाथो चसमयेऽग्मिोच- 
~= नन 

(९) देवेति । (र) गुणदिष्ो । 



५३२ नित्याचार्प्रदौपः। 

होममक्वा तौयेखानादि(\काय्यैमित्याश्रयः, एवं तत् श्रौत 

विरोधिषूपेण तौ्थंगमनख्रानादे निषिद्धत्वात् याचानिषेधातिक्रमेण 

तौ्यस्ानादिकरणे याचानिषेधातिक्रमदोषः खन्यः। तौये- 

स्नानादिफल च श्यः मपद्यत इति (*'तेषां विकन्पनमसत् कन्न 

मेव, ‹२यथा याचावत् स्नानादेरपि ओतयञ्ञ*)विरोधिरूपेण 

निषेधः । न च विष्डितस्य निषधासम्भवः, विदहितेऽपि कमपि 

कत्ते विशेषस्य निषेधात् । यथा विदिते सान्नायेनासोमयाजो 

मन्नयेदित्यच *मोमयाजौकन्तकनिषेधः ! एवमिह तोये्ानाद 

यज्ञाधिकारिकन्तनि षेधः । 

तद्क्रं भटः, 

चिधैव '<' जायते कर्ता विगरेषण प्रतिक्रियां । 

योग्यताप्रति षिद्कलतिेषो पपदानयेः । 

न च तोधेगतिनिषिद्धत्युपक्रमात्, यात्राया एव निषधः । 

यज्ञाविरोधिमाश्ियाच्रानिषेधाभावेन यज्ञविरोधितोयंगमनलेन 

जिषिश्यतलप्रतौत्या यातच्रात्रेन विशिष्य व्िेषणे वाक्यभेदात् । 

सानादुदिश्य याच्राधा एव च (° तो येख्नानादिरपि घन्ञविरोधोऽस्त्येव, 

लया च, तौ फनं यज्ञफल । मरवराणि तौर्यान्यपि चाद्निहोच- 

तुल्यानि < नवति तौ्या्ितकममावपरामश्रौ दश्यते । 

(१) न काय्य । (र) केषां चित् कन्त्यनमेव 
(३) गरतं | (४) विधि । 

(५) असोमयागकन्त निषेघः। (€) ज्ञायते । 
(७) तौधैयाचरायां च ' (<) चेव । 



नित्धाच्ारप्रदोपः। ५दद 

न च परिकल्पविंजं तथेत्येवं, प्रवासविधाने यन्ञानुष्टान- 

विरोधाभावः । श्रम्दपस्ानाज्याबेच्षणां गहोनावश्चकलात्, न च 

सलानादिप्रधानं | प्रमेयवलेन वल्ौयः, निषेधनान्यविषयला- 

दाचमनादौ निषेधाभावेन वेषम्यात् । न च श्रुतिविरोधे स्मृत्यथे- 

वाधकस्य न्यायसिद्धलेनास्य विधेयलं, न्यायप्राप्नस्यापि स्नातकत्रत- 

मध्यपाटेन विधानोपपन्तेःः तस्मात् तयस्लानादिफलमुटिश् 

श्रौ ताग्निमतः प्रवासे तोयैयाचाफलं १'तोरयेखानादिफलं न च 

भवत्यधिकाराभावात् । ब्राह्मणस्य वेश्यम्तो मवन् । 

यदा तु,- 

"" निचिप्याग्मिं खदारेष् परिकल्प्यलिविजं तया । 

प्रवासे काय्येवान् विप्रो तथेव न चिरं कचित् ” । 

ट्ति दन्दोगपरिश्िष्टात्, श्रापत्सु प्रोषितोग्िवेलायां 

वाग्यतः प्रतिदिनमग्रौन् मनसा ध्यात्वा मन्त्रणङ्कनं ज्ञाला ब्रते 

दित्यादि इारोतवचनात् । 

“ चुत्कौलौङतवगेस्य परिग्लसय शरचभिः। 

मासदयं प्रवामोऽस्तु.?' शर णनाडिताथिवत् " ॥ 

दूति प्रामाणिकललिखनाञ्च प्रवास श्रापत्काले क्रियते तदा 

देवान्तोयेप्राप्नो तोयेखलानारि फलं स्यादेव, प्रवासस्य तौ येखानाद्ययेतेन 

यन्नविरोधाभावात्, यन्ञविरोधि देवतौ यस्तानादावधिकारो 

(१) तोधैयाचा । (र) प्ररतो । 

(२) न्धेव । 
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(परैकश्पते, यथा तोयं एवोत् पन्नस्य तोयेवासपरस्य चाह्िताग्ररपि 

तौोथंखानादि फलं यज्ञविरोघाभावादेव | 

तया, मव्छपुराणे,- ("काश्यामधिशृत्य,- 

^“ तच चेष्टं छतं दत्तं तपस्तप्त छत च यत् । 

मवेमचयमेवास्मिन्न (रविसुक्र न संग्यः''॥ दति। 

चेचे यज्ञादिकमे दशयति, ददं चताभ्चिमत्पर, केवलं 

स्मा त्तप्मस्त॒ तौयेयाचा तत्प्ूवेक स्रानारिकं “'टाननिषिद्ध, घर्माये- 

प्रवासोऽपि तस्यास्येव यज्ञाधिकारवत एव तोययाचादि निषेधो न 

च केवलस्मात्तप्रर्यज्ञाधिकारोऽस्ति, यन्ञपदस्य चेतागिमाध्ययन्ञ- 

परत्वात्, अन्यया पञ्चयज्ञाधिकारस्या्य*) यज्ञादिसाधारणना- 

(< वयापकल्ा पत्तः श्रतएव षमाचारोऽपयेवं । मदाचारसूछत्यो- 

विध्यथनिणांयकतेन प्रामाण्यमिति श श्राङ्रभाय्यप्रदौपे प्रपञित- 

मस्माभिः, श्रच भारते तोयेयातच्रापदेनोपक्रम्य चेचरपुणखायतन- 

या्रायामपि कथनात्तौयपदं शखष्टिन्यायेन पुण्ठसानो पलचणं । 

तेन पुरुषोत्तमगयाङ्गरुखचादावपि तोथयात्राविधिर्ज्ञातयः । 

ब्रह्मपुराण,- 

“ यो यः कञित्तौयैयाजां तु गच्छेत्, सुम्यतः सस पूव सखगेरे। 

क्रतो पवामः प्रएचिरप्रमन्तः, मपरजयेद्धक्रिनसो गणग्रा ” ॥ 

(९) वैकर्प्यस्छतेः । (२) काण्रौ | 
(३) वियुक्ते । (£) वा निषिद्धं । 
(५) पंचाग्न्धादि । (६) व्यावत्तेक । 
(७) श्रावर् । 
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देवान् पितृन् ब्राह्मणं चैव साधून्, 
धोमान् पितन् वित्तशक्या प्रयनान् । 

मरत्यागतश्चाय पुनम्तयास्तु ; 

देवान् पितन् ब्राह्मणान् पूजयेत् '' ॥ 

श्च (रउक्रफलकामनया तोयां सकल्प् खग्टहे कतोप- 

वासो गणेग्र पूजयेत्, ततोऽभोष्टदेव प्रजयिल्रा श्राद्धं ब्राह्मणानां 

पूजनं, पितुन् वित्त श्रक्येत्यनेन धनवता बह्ययेन श्राद्ध काय्ये- 

मित्युक्त, प्रत्यागत्य पुनदवन्राद्यणं श्राद्धं च, एतावत्तोधयाचाङ्ग 

नित्यं, यस्य तु प्रत्यागमनं नास्ति ततः प्रभति तौयं एव वासः, 

तस्य प्रत्यागतटेवप्रूजाद्यभावः। 

यत्तु 

"* विधाय कपेटोवेषरं छृला ग्रामं प्रदचिशं । 

ततः प्रतिदिन गच्छत् प्रतिग्रहविवजिंतः `` ॥ 

द्त्यादि('गयाश्राद्भाङ्ग, नान्य तत्प्रसङ्गः, प्रयागाद्यतिरिक्त- 

तौयेगमने याननिषेधदगश्रेनात्तौर्यान्तरे यानेन गमनेऽप्यविरोघ- 

दूति लच्छोधरः । 

“^ (गयायां भास्कर चेचे माता पिचोम्डेतेऽदनि । 

मुण्डनं चोपवासश्च सवतौयंष्वयं विधिः ॥ 

वजेयिला कुरूचेचं विशालां विरजं तयेति " । 

तच उपवासः, मुण्डनं शिखावजेनके गव पनात्मकं कन्ते संस्कार 

रूपं । तौोयस्नानदानश्राद्धादिरूपकम्मोगं, यन्त देवलव्वन. 

(१) ऋतु। (२) तद्गयायाचाङ्ग। (३) गङ्गायां 
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^“ तौर्थादनुगम्य तदयंमनमिगम्य व्रतो पवासनियमयुक्रसत्य द मवगाद्य ` 

मानस््रोराचसुषिला सवेपापर्बिमुच्यते। खस्तिमांश्च॒ भवति 

तन्नौथेयाचाप्रकर णानामान्नायप्रथगेव फलाय । 

यत्त॒ महाभारते, 

°“ श्रनुपोख चिराच्ाणि तोर्यान्यनभिगम्य च । 

श्रृत्वा कांचनं गां च दरिद्रो नाम जायते” ॥ 

तदपि चिरात्ोपवाशषतोर्याभिगमनकाञ्चनगोदानारौोनि दारि- 

द्याभावफलानोति ज्ञापयति । तो्ेश्राद्ध विग्रेषः ;- 

देवोपुराण,- 

“° च्रकालेऽप्ययवा काले तों श्राद्धं तया नरः | 

प्रात्रैरेव षदा काये कन्तेव्यं पिदतपणं ॥ 

पिण्डदानं च तत् श्रतं पिदणामपि दुलभ" । 

तया,- 

तोधंषु ब्राह्मणं नेव परौचेत कथंचन । 

मक्रभिः पिण्डदानं च (श्यावकेः पायसेन वा ॥ 

कन्तवयग्षिभिद्ष्टं पिण्धाकेन गुडन च । 

श्राद्ध तच प्रकुर्वोत श्र्घावादनवजिंत ॥ 

खध्वां चग्यध्रकाकानां नेव दृष्टिहतं च यत् ” | 

एवं तत्तदवानानां तौयेविग़रषषात् फलविगरेषः । तपःपूजा- 
यज्ञादोनां च तोय एव हतानां फलविग्रेषः, तपंणं च प्रथकृ 

"~न ~~~ ~ ~~ ----------~ == 

(१) संयावः | 
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तौंप्रा्चिनिमिन्तकं, तन्तेण स्ञानाङ्गतपेणसिद्धिख तोंप्रा्भिदिने 

लानाश्रक्रस्यापि (^ तन््स्नानादिपूवेक तौयप्रात्चिनिसिन्तकं 

तपेणमा वश्वकं । 

एवं तस्मिन दिनेऽनेकतोयंप्राप्नौ श्राद्धं (र'तपेणाङ्ग वन्तंते । 

पटो नसिः, - 

“ षोडशांशं म लभते यः परार्यन गच्छति । 

अद्ध तोौथेफल तस्य यः प्रमङ्गन गच्छति ॥ 

प्रतिकृति कुश्मयोँ तोयवारिणि मन्नयेत् ` 

मन्नयेत्त् यसुदिश्य अष्टभागं (-+लभेत्त् सः" ॥ 

तच मन््ः । 

“ करुगशोऽसि (*,सप्रटन्तोऽसि ब्रमण निमितः पुरा| 

तयि स्नाते स च स्ायाट््यस्यायं ग्रन्थिवन्धन ` ॥ 

इतिशिष्टाः । 

शङ्खः, 

^“ नृणां पापकृतां तौधं पापस्य श्रमनं भवेत् । 

ययोक्रफलद् तेथे भवेत् रद्धात्यनां पूनः ॥ 

श्रय पादचापद्य । 

मनुः, “न पाणिपादरपलः,'' चापन्य टया चेष्टा| 

देवलः,-- “ व्क नातित्रजञेत्पदा,' गौतमः,- "न पदा स 
~ 

मानमा कषत '" । 

(९) मन्त्र । (र्) तथं च । 
(२) लभेत सः । (४) संपविचोऽसि 

हट 
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श्रह्ःलिखितौ,- “न पदा भूमिमभिहन्यात्,”” श्रापस्तम्बः,- 

^“ पदा ("पाद संचालनमधिष्टानं च वजेयेत्, (प प्रेखोलनं पादयोः 

जानुनि (२) गत्यध्वानं जंघायाः ” । (शप्रखोलनमितस्ततश्चालन, 
* ॐ 

श्रङ्लिखितौ,- “न पादं पादेन क्षालयेत्, न दभः परि- 

ज्यात्,” विष्णः, “न पादौ प्रतापयेत्, न कांस्यभाजने 

पादौ धावयेत् `° । 

च्रापस्तम्बः- 

^“ श्रग्चिमापोब्राद्यमणं गां रैवतादारं प्रतिवात । 

प्र क्िविषयेणाभिसारयेत् पाद् वितिगरेषः ” ॥ 

याज्ञवरक्यः, 

“ गो ब्राह्मणनलान्नानि नोच्छिष्टो न पदा स्यत् । 

नाञ्चिं गां ब्राह्मणंख्ेव पादेनाधि तिष्ठेत् “ ॥ 

श्रापस्तम्बः,- 

“ देवतानां राज्ञश्च त्राह्मणस्य पाद स्यशरनं वन्नं येत् "' । 

श्रापस्तम्बः,- 

" खतिक्रामेत्तु ।४श्रवर्तो ज्वलन्तं ज्वलनं तथा, 

चुद्रप्रवाहं न लंघयेदित्यथेः ” । 
तया,-- 

“ नामेध्यं प्रचिपेदप्रौ न च पादौ प्रतापयेत् । 

श्रघस्तान्नोपदध्याच्च न चेन पादतः कुर्य्यात् '” ॥ 

(१) पदस्य च्तालनं | (र) प्रंखोननं । 
(२) गत्धाघौनं | (४) प्र॑ंखोननं । (५) स्मरन्तो | 
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चरद्मिना प्रयत श्रासौत्, दषुमाचादिल्येकषे। न चेन- 

मुपधमेत् । खद्रायां नो पदध्यात्, दरषुमादि ग्रादश्चिनांग्निषमोपं 

गश्छदित्यथः । 

पेटोनसिः,-- ““ नापुष्ितं टक्मारोरत् "` । 

विष्णपुराणेः- 

"प्रदीप्तं वेश न विश्रनारोहत् शेखरं तरोः " । 

याज्ञवन्क्यः,- 

“ गोन्ाद्मणानलान्नानि नो च्छिष्ठोऽपि पदा स्मृगेत् ” 

विष्णपुराणे,- 

उपतिषटेन्ववयालां श्चिरं तिष्ठन्नरो ऽस्मितः'\) । 

श्रतोव जागरखापौ तदत् '`मोतामिके बुधः ॥ 

न सेवेत तथा ग्यां यायाम च नरेश्वरः। 

दंद्विणः श्रङ्गिणश्ेव प्राज्ञो दूरेण वल्लंयेत् ॥ 

श्रवश्यायं च राजेन ! पुरो वातातपौ तथा "' । 

देवलः, “ घषयेन्नपदं पदा, श्रग्नौ न प्रक्पिदभ्भिं नागि 

प्रशमयेत्तथा श्रयानाक्रमणणनघिष्टेयानि " । 

मन्..-- 

“ देवतानां शरो राज्ञ स्रातकाचाग्ययोस्तथा । 

नाक्रमेत् कामतग्कायां वभृगोदँ चितस्य च ' ॥ 

व्व क पिल्लः ' 

(१) न चोत्थितः। (२) स्थानासने 

44 
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तया, 

“ मध्यटिनेऽद्धेराचं च श्रां भुक्ता च मासिकं । 

मन्ध्ययोरुभयोश्ेव न सेवेत चतुष्यथं ॥ 

उद्न्तनमपल्नानं विण्मुचे रक्रमेव च । 

ेश्ननिष्टूतवातानि नाधिलिष्ठेत कामतः । 

वैरिणं नोपसेवेत सहायं ततेव वैरिणं । 

श्रधार्मिकं तस्कर च परस्येव च योषित” ॥ 

उद्रन्तेनं कतमलापकणशिष्टादि, श्रप्नानं स््नानो पयुक्रजलं, 

निष्ठतमुद्गौष ताम्बूलादि, यमस्मृतौ,- प्राज्ञः सति कपिलगवां 

क्रायां नाक्रमणायेत्यधिकं, प्राज्ञः प्रश्रम्तवुद्धिः, चचियादिरपि, 

याज्ञवस्लोये.*, विक् परस्तोकायां नाक्रमे दित्युक्त 

यमः,- 

“ खकौयां नाक्रमेत् कायां क्रोवेन पतितेन च। 

चाण्डालेन दिषरद्भिश्च नित्यं रोगाज्ितेन च ॥ 

शङ्खलिखितो, “ नोद्धत कुहकः सदे कतस्ति्टेत्," उद्धतो- 

ऽविनौतः, कुहको वग्ौकरणादिपरः, विष्णः, - ̂ चतुष्ययमधि - 

तिष्ठन्न च राचौ टदरच्षमृल, न श्रन्यालय, शलावन्धनागार्," 

हारोतः, आ्रवपनापमाजना च, साने तु स भस्ममाभ्धिकपाल- 

के श्रसंचयान्नाधितिष्टेत्, श्रावपनं द्रयस्थानयोग्ये गोपारि, 

्रपमाजेनां माजंनानन्तरं तक्छाघधनक्कुशादि, कपालं खपेरः, 

(१) याज्ञवल्क्यः,-- । 
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श्रद्खःलिखितो,. नारेः.) पदमधितिष्ेत्, न केग्रकपालभस्नाख्ि- 

दणसंस्कार कूटेषु तिष्ठेत्, संस्कारो माजित(ःधल्यादिममृहः, मनुः 

नाधितिष्ठेत् कार्पासास्यिकार्पामवोज, नाचितिष्ठेदित्यनुटृन्तौ । 

माकंण्डयपुराणे,- शौर्णानि।' रल्नुवम्त्रादिकानि च । 

विष्णपुराणे,- 

“' चत्ष्यथचेत्यतरुष्षश्रानो पवनानि च ¦ 

दष्टम््ौमन्निकषंशच वर्ज्यानि ओणि सवेदा ” ॥ 

तथा, 

^“ स्रानाद्रं धरणो चेव दूरतः परिवजयेत् । 

रेश्मविणृचरक्रानि मवेदेव न लंघयेत् " । 

देत्रौपुराणे,-- 

^“ श्न्यागारे न तिष्ठेत न च पवेतमस्तके | 

न श्श्रानेषु देवानां प्रासादेषु कदाचन ॥ 

प्रामादऽपि मन्ान्तरश्न्ये | 

तथा, 

“न् चेव गोः प्र्टताया विश्रसेत् स्त्ौजनसम्य च 

न सुखेन धमेदयि न च खद विलंघयेत् ॥ 

तया चेवायुधान् सर्वान् न चोपर्करमाजेनो 

न प्रमत्तजनाकों न च स््रौवःलसे विते ॥ 

ग्रहे वासागम कूर्यादिश्वासक्रोडनं च न" । 

(९) नाहेः। (र) दणघल्यादिसमूहः। (३) जोरखानि। 
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मा र्कण्डयपुराण- 

"° नोत्कृष्टश्रया(५रयनो न निरृषटस्य चारोहेत् । 

नोद्यानादौ विकालेषु प्राज्ञम्तिष्ठत्कदाचन " ॥ 

दूत्यनाक्रमणोयानधिष्टेयानि, समाप्तानि पादज्ञानि स्नातक 

व्रतानि, पायुजानि पुरोषोक्छगं याख्यातानि, श्रयो पस्यजानिः तच- 

खणापाकरले प्रजोत्पादनं। वौधायनः, प्रजाकामस्योपदे शाः), 

प्रजनननिमित्ता सद्भास्येत्यश्चिनाव् चतुः । 

“° ्रायुषा तपसा युक्तः सखाध्यायेज्यापरायणः । 

प्रजामुत्पादयेदयुक्तः खे से वणं जितेन्द्रियः" ॥ 

प्रजननं प्रजोत्पादन, तन्निमित्ता ममास्या कुलस्यातिः श्रायुषा 

श्रायुष्येण दौघेमन्ध्यो पासनविप्रा °'ग्रन्दादि-- वजेनादिकमणां, 

तपसा नियमेन पुचकामव्रतादिना, श्ननन्तत्रत-कष्णाष्टमोत्रत-दुवा- 

सीत्रता दिना, खाध्यायः पुत्रकामस्य महारुद्र जपादिरूपः, सौभरि 

मन्लसन्ता नगो पालमन्ल्ाभ्यासादिवां, इज्या दाद्श्रादादिचिरा्ादि 

प्रजाकामयागाः, चातुर्मास्य वेश्दिवपूवे “रूपं प्रतिकाममाग्मयं च, 

एतच्च पुचरोत्पादनविलम्बो५।युक्रः, यनवान् तेन वेद्य शास्त श्रोष- 

धादियोगोऽपि, ₹हरिवंग्रश्नवणादिञ्च, पनर घायनः,- विन्ञायते- 

जायमानो ब्राह्मणएस्त्रौभि गुणवान् जायते, रद्ध चय्येण खषिभ्यो यज्ञेन 

देवेभ्यः प्रजया यपिहभ्य एवग््रणमयोग वेदो दश्ेयति, तया 

स पुचमुत्पाद्य तारयति) 

(१) सनयोन-- । (२) उपदेशः । (३) विप्रापवाद-- । 

(४) पव्व-- । (५) विलम्बे युक्तः । 
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"° सप्रावरान् सप्नपूर्वान् षडन्यान्नात्समसप्रवान् '” । 

विष्णवश्रिष्ठौ,- 

^खपामस्मिन् संज्ञयति भ्रण्टतल च गच्छति । 

पिता पुचस्य तातस्य पश्येच्ेन्नौवतो मुख" ॥ 

पुजस्य जातस्य खणापाकर योग्यस्य दूति भन्तेयज्ञः, णां 

संनयति संक्रमयति, शङ्खलि खितपेढोनख्यः.- 

“ यच क्रचन जातेन पिता पुत्रेण निन्दति । 

तेन चानष्छतां याति पिदा पिष्डदेन वे” ॥ 

यच वाचन वोजिचचिणोरन्योन्यममयपुवेकं पारकेचेणेति 

लच्सलोघधरः । 

इदस्पतिः,-- 

^“ पुनाश्नो नरकाट्यस्मात्यितर चायते सृतः । 

मुख(९मंद गेनेनापि तदत्यत्नौ यतेत सः” ॥ 

एतत्पृनोत्यल्तिमाचफलं, हारोतः,- 

““ यस्य पुतः प्रटचिदेचः पूवं वयमि धा्मिकः। 

नियन्ता चात्मदोषाणणं सन्तारयति परवंजान् ” ॥ 

शङ्खलिखितौ, 

^“ श्रग्विदोचं चयोवेदा यज्ञाश्च बहदक्तिणाः । 

्येष्ठपुजप्रद्धतखय कलां नादन्ति षोड़श ॥ 

पुच्पौ जप्रतिष्टश्य वङपत्यस्य जौ वतः । 

श्रस्कन्दन् देवयज्ञस्य हस्तप्राप्तं चिपिष्टपं ॥ 

(२) सुखसंस्पशनेनापि। 



५४४ निद्याचारश्प्रदौपः। 

च्येष्टपुचप्रसतस्य प्रथमं पु्रजन्मतः, पिष्डोद्कक्रियाडेतोः 

मनुग्रद्ःलिख्वितविष्णुवशिष्टहारोताः.- 

^ पुरेण लोकान् जयति पौचेणानन्धमभ्रते । 

श्रय पुचस्य पौत्रेण व्रघ्रस्याप्रोति पिष्टपं ” ॥ 

शङ्खलिखितौ. 

^ मन्तानषद्धंनं पुचुद युक्तं पु्कम्मणि(\ । 

देवन्राह्यणस्पन्नः देवत्राद्धाण पूजकः ' ॥ 

वशिष्ठः, 

^ पुचिणो लोकानपुचस्य लोकोऽस्ति श्रयते । 

श्रयज* सहितः सन् ग्रोला राचसाः '' ॥ 

““ श्रपुचेण सुतः कार्ययो यादृक् तादृक् प्रयच्रतः। 

पिण्डोद्कक्रियादेतोर्नामम क नस्य च " ॥ 

यादृकूता्क् सुख्यः। पुचिकापुच्रादिः, ग्रतपयश्रतिःः- 

“ श्रय चयो वा लोका मनुव्लोकः पिटलोक्रो देवलोक दति 

“' पु्ेणेव जयो नान्येन न कमणा कर्मणा पिहलोको | 

विद्यया देवलोकः, तया श्रयवा श्रात्मा ; 

मवषां लोकानां लोकः, यज्जुहोति, यद् यजते म तेन देवानां 

लोकोऽथ यदन प्रब्रूते तेन छषोणामय यत्पिटभ्यो निगटणाति 

यत्प्रजामिच्छते तेन पिहणार्माए) मनुः, तस्मात् पुत्रमनुशिष्टि- 

(१) दवन्राह्मगामम्पत्रसभिनन्दन्ति पृवजाः ¦ 
सन्तानवद्धनः एच, प्रनोत्पाटनविह्हितः ॥ 

(२) अप्रजाः अपु्िगः सन् प्रगैना गाच्तसाः | 
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नना क्यमाहः, तस्मादेनमनुशासति, लोक्यं देवलोकादिप्रापक, 

तदेवा, म यद्यनेन क्रिचिद(^'ष्णया कतं भवति तम्पादेन मवे- 

स्मात् पुत्रो मुञ्चति तस्मात् पुजो नाम, यदारग्दोचव्रताचृण- 

प्रासादादि, तदष्णया श्रसपृण छृतं यजमानः (प्रसितः, तत्- 

ममापनेन पुच एनं यजमानं मुच्चति, प्रारसाममापनव्रताद्रचन्ति, 

५तच्चािमाध्यक्रमेव्यलिरिक्रपर, अरश्चिना खवा्यपरत्ादिति मन्तय, 

यदप्येतत् भप्रति कमगरेषश्धूतं तथा पिहल्ोकं प्राप्य भावेनास्यायेस्य 

मव्य दहि मनुब्ाः प्रथममान्ननोत्याटिकविधिक्न्यन, पिचादि- 

ऊतं पुचण ममापनौयमिति कल्प्यते । 

व्रस्य नि:.- 

` यया जने कुश्नवेन तरन्मन्जति मानवः; 

तञ्च पचा कुपुचेख तमस्यन्धे निमन्नति " । 

एतावद्रकपु चौत्पादनं निन, वद्धपुचोत्पादनमःप खस्य मगति- 

रमनायां द्रष्य । 

तदुक्त. 

^` एष्टव्या वहवः पुत्राः गोलवन्तो ्ुणािताः ! 

तेषां > समवेतानां यदेकोऽपि गयां ब्रजेत् । 

यजेत्तदाश्रमेधेन नोल वा टषसुत्सृजेन् " ॥ 

तस्मात पुचममानुग्राम(* नमवश्यकन्तवयमित्ययः, रद्ध चये त्व 

(२) किच्चिदन्यया --। (र्) प्रणितः। 

(३) पचस्यानुपासनं अवश्यं काय्थमित्य्चैः। 

६९ 
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व्यास्यातं, येषु, एवं पुचोत्सगेदे शकालदिङनियमादयोऽणुप- 

ख्च्य सातकव्रतेऽवगन्तव्याः । 

श्रय प्राणजानि, तच श्रौकृष्णोपभुक्रगन्धमाच्यादित्राणं स्वे 

पापच्यायं तदुक्त, 

^“ विष्णनाघ्रातं जिघ्रत तेन शस्तं प्रशसति च" । 

सकन्द पुराणे,- ““ निर्माय शषं व्रतद्ानतुख्यं ” । 

विष्णपुराणो ध 

“ न संदटृतमुखो जिचेत्(*) श्रामकासेख वजंयेत् । 

नोचेत् स्रन्दं च न शुचेत् पवन बुधः । 

न डि कुर्य्यात् श्वं जिघ्रन् श्वगन्धो हि सोमजः” ॥ 

तया,- 

^^ शच श्र सिंहा णएिको त्सर नान्यक्राले प्रशस्यते । 

वलिमङ्ग्यजण्यादौ न दमेन मदाजने'" । 

महाजने जनममूदहमध्ये । 

भविष्यपुराण, 

“ गवामथ्थि न लघेत मदो गन्धं त वजये । 

यावदाघ्राति तं गन्धं तावत् पुग््रन युज्यते ' ॥ 

मेदनाधिकारे हारोतः,-घ्राणास्ये ममाव्रष्टयता, प्रमेच्यगन्ध- 

त्राणश्रङ्कया । 

त्रातातपः,- 

^ श्रनृतं मदगन्धश्च दिवाभेयनमेव च । 

पुनाति टषलान्न च सन्ध्या वदिरू^पासिता ” ॥ 

(९) च्टम्भेत् । (२) वहिःसन्धयाप्यपासिता । 
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लच्छरोवाक्य, एतपुष्य न जिघ्रति योषितं । 

(\)सो ऽयमनुमरमो रोचते नरः । 

श्रा पस्तम्बः,- 

“° रो षधो वनस्यतोना दद्य नोपजिष्रेत् » । 

तथा, “जातिभरश्कारे घ्रातिरतप्रयमदयोः?॥ 

(पश्रयाग्रनानि, शिष्टाः । 

“ जन््रजन््रान्तराभ्यस्त पापराभिं विना श्रयेत् । 

कृष्णो पञभुक्रगरषाक्तप्रा ग्नं भक्रिचेतसा ॥ 

चान्द्रायणं-मरसत च मासोपोषणमेव च 

रष्ण ग्रेषाश्रन प्राप्य कलां नादन्ति षोडशं” ॥ 

तया,- 

“ विष्णनाशरितमश्नन्ति तेन पोतं पिवन्ति च। 

पाटोदकसमायुक्तं तुलमोदनमिञ्ित ॥ 

भक्तया भुक्त ₹रेभुक्ता दत्याकोरिविनाश्नन ' । 

स्कन्दपुराणे, “' नेवेदयगेषं क्रतुको रितृन्छं, विष्णपुराणे, गङ्गा- 

मधिकृत्य । 

^ सूढताभिलषिता दृष्टा स्पष्टा पोतावगादिता | 

या पावयति शतानि कौल्तिता च दिन दिनं ॥ 

तया - 

"“ चान्द्रायण-सहसेस्तु यः कुर्य्यात् कायग्रोधनं । 

पिवेद्यथापि गङ्गाम्भः समौ स्यातां न चासमो " ॥ 

(९) सचमे रोचते रः। (र्) अथ सासानकानि | 
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तथा,- 

“` भिच्ान्नं ओचियान्न त इतग्रषं च यद्धुविः। 

ानग्वाग्रा(."दभूरेत् पापं" । 

तया,- 

‹ सवंपापविव्ररद्धाथं वैष्णवस्य च मन्दिरे । 

(९ श्रद्रौयाद् वेष्णवस्यान्नं तद्भाव जन्तं पिवेत् ” ॥ 

^“ स्नातकव्रताधिकारे मन्:,-- ..नान्नमद्यारकबामाः `| 

"" नाञ्ज)याद्धायैया माद्ध. न भुञ्जतो द्ध तसरं । 

नाख्रोयात् रमवरवलायां, नानिसौ दित्यमाररेत् ॥ 

नातिप्रग नालिमायं, न साय प्रातराग्रितः ` 

नोत्मद्ग भक्येद् भचान्, न वाय्येन्नलिना पिवत् ॥ 

भिन्नभाण्डे न सुच््रौत, न भावप्रतिदूषिते, 

प्रयनम्यः न भुच्नौत, न पासि न चामने ॥ 

मवे च तिन्नमम्बद्ध नाद्यादस्तमिते रवो । 

्रद्रपादम्तु भुच्रौत नाद्रपादम्तु संविग्रत् ॥ 

न श्रोतियतते यज्ञ ग्ामयाजिषते तथा| 

स्तिया क्रौवन च ते भुत ब्राद्यणः कचित् ?' ॥ 

श्रग्रषोमोयादूद्धमपि । 

तया. 
99 ( 1 मन्तक्रद्धातुरापणं च न भुन्ञीत कटाच्न। 

१) दत् , (न) नाद्रायार् | 
(३) नन्धिञ्लायां | (2) मत्तकरुलालुराण् च) 
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केग्रको टावपन्ने च पदा स्यष्टं च कामतः ॥ 

भरूणप्नावेकितं चेव ममा चाणयुद्क्यया । 

पतत्रिणावलोढं च पना मस्पष्टसेव च ॥ 

गवा चान्नमवघ्रातं धृष्टा च विशेषतः । 

गणान्ने गणिकान्नं च विदुषा च जगुद्धितं ॥ 

स्तेन गायनयो रान्न रणो वाद्धषिकम्य च । 

दौ लितस्य कदयेस्य वद्धम्य निगडस्य च ॥ 

श्रमिग्रम्तस्य षण्डस्य पुखल्या दाम्भिकस्य च । 

प्ररष्वं पय॑ धितं चेव शूद्रस्योच्छिष्टमेत्र = ॥ 

चिकित्मकस्य गयोः ्रूरस्योच्छिष्टभौ जिनः । 

अग्रान्न खतिकान्नं च पर्ययाचान्तमनिटग्र । 

अनित यथा मांममवोरायाथ योषितः । 

द्विषदन्नं नग्न." मवधघतमवप्त्' ॥ 

पर्या कान्तभा चमनस्यानग्द, ्रवधून माजेननिकेदस्. अवचेतं 

च् तमन्निहित । 

पिष्नानृतिनोान्न क्रतुविक्रयिणस्तया । 

गेलूषतुन्ननायाने छृतघ्रस्यान्नमेव च ॥ 

कमारस्य निषादस्य रङ्घावतरकस्य च। 

सु्रणंक न्तव णस्य ग्रस्ते विक्रयिएस्तया ॥ 

श्रवतां शौण्डिकानां च चेल निणंजकस्य च ¦ 

रञ््रकस्य नग्रंसस्य यस्य चोपपतिगे ॥ 

(१) पतिताद्ध। 



५५० निल्याष्वास्प्रदोपः। 

सरव्यन्ति ये चोपपतिं स्ोजितानां च सवशः । 

अनिद्रं च प्रतान्नमतुटिकरमेव च॥ 

राजान्नं तेज ्रादत्त शद्रानं ब्रह्मवचंसं | 

कारूकान्नं प्रजां दन्ति यश्रख्ममांवकल्तिनः ॥ 

भुक्कातोऽन्यतमस्यान्नममल्याच्पण अड । 

मत्या (\)जग्ध्वा चरेत् कृच्छ्र रे तो विण्मुसेव च” ॥ 

तयावलोक्यानवलो कनो यानि, तच देवतान्यधिगच्छत् (र पदेन 

देवतादशेनस्शेनप्रद चिएतद्हमाञ नादौ नामणुपलक्षणाठधि गमनस्य 

दृष्टे सत्यदुष्ट.रकन्पमवकाशराचच भगवह्शनादि लिख्यत । तच्र- 

सामान्यतस्तावत् ॥ 

“ये चिकालं प्रपश्यन्ति सुखं कृष्णस्य नित्यशः । 

न तेषां पुनराटत्तिविष्णलो कान् कथचन ॥ 

श्रच्वित केशवं दृष्टा मवेपापेः प्रमुच्यते । 

पूजितं पूज्यमानं च यः पश्येद्धक्ितो दरि ॥ 

शरद्भया मोद येद्यस्त॒ सोऽपि योगफलं लभेत् । 

ये पश्यन्ति नरा विष्णं हेमश्षण्दषित ॥ 

मृदश कलौ विप्र ४पुनात्यासप्तम इलं । 

ये पश्यन्ति मक्का पद्मपचो परि स्त ॥ 

भह्या पद्मालयाकान्त तेरा दुलभं पदं । 

चिचस्थं पुण्डरोकाचं षविलासं सविभ्रमं ॥ 

(१) भुक्ता । (र) चेत्यनेन । 

(३) कल्पनानव का श्राच । (8) पुनन्त्या । 



निद्याचारप्ररौपः। ५५९१ 

दृष्टा विमुच्यते पापेजन्मकोरिषु (मंस्थितः"" । 

तया,- 

“ देवार्चाद नादेव प्रणमेन्मधस्दनं ॥ 

स्थानापे्ा न कत्तेया दृष्टाच्चीं दिजमन्तमः । 

देवतार्चादृष्टिपूतः शएएचियन्नस्तु कौल्तितः " ॥ 

श्रनेनार्चखाद् शरनाव्यवदितका्मोनदण्डप्रणामविधिप्ररो चना्येनापि 

खा्े.? प्रसिद्ययं सव्य हि मनुव्याः प्रथममन्नलोत्यादौ विधि- 

कन्पनवत्, प्रतिमादृष्टिगोचराणामशौ चापवादो विधौयते, तेना- 

शो चग्रङ्या प्रणामविलम्बो न कन्तेव्य दृत्य॒क्त भवति, स्पृष्टा 

मेध्यादिद्श्ने तु तत्परिहारः कन्तेव्य एत, लेपस्यापगममन्तरेण 

श्द्यभावात् न च स्पषटलपाशौ चापाद्, यावद् यिनानुवादा- 

मश्मवस्तावद्भो चर विधिकन्पनेनो पपन्तौ नानाविधिवाधाकन्यनात् | 

शङ्धिताश्नौ चापवादमातरेणोपपत्तेशच॒ ना तिस्ष्टाग्नौ चापव।द- 

कन्पनमरन्ति, श्रच्र पुरुषो त्तमचे वसता देततागमन(द) कन्तेवय, 

तद् श्नादि विधिर्च्यते । 

ब्रह्माण्डपुराणे, 

“ पुरूषाष्यं सद् दृष्टा सत् सावा महोदधौ । 

रद्य वदयां सरृजज्ञाला न श्यः पुरुषो भवेत् ॥ 

श्रत पुरुषाष्यं पुरुषा त्तमत्तच दति केचित् । 

(१९) सुसंचितेः। | 

(र) खाथैप्रसिद्धभावादथैसिद्यय। 

(३) कछष्णवलदेवाद्यायतनगमनं । 



५५२ नित्धाचारप्रदौषः। 

वामनपुराण, प्रह्ादतोययाचायां,- 

““ स्नाला विरजसे तोयं दल्ना पिण्डं पितुस्तया । 

दैनायं ययौ श्रौमान् प्रजितं पुरुषोत्तमं ॥ 

नं दुष्टा पुण्डरोकाचमचर परमं दएचिः। 

उपोव्य षड़दिनान्येष माडेनद्रं दचिणं ययौ '' । 

तथा, विष्णएपुराणे.- 

"` ब्रद्याचरमज नित्यं ययासौ पुरुषोत्तमः "` । 

दति कृष्णमृते रेवाभिधान । 

्रह्यपुराण,-- 

^" दष्टा "च तं वेनतेयं यः पश्येत् पुरुषोत्तम । 

दरशानामश्मेधानां फलं प्राप्य दरिं व्रजेत् “॥ 

वरद् ग्रेन, 

ॐ नमो यक्ररूपाय मदा प्रलयपरिणते । 

महद्रमोपव्षटाय न्यग्रोधाय नमो नमः ॥ 

श्रमरस्त्वं मटा रकनप! विष्णोरायतने वट! | 

न्यग्रोध! इर मे पापं कन्प्ट़रच्! नमो म्त् त॥ 

भक्तया प्रटचिण कृता नवा (र क्त्र नरः । 

महमा मुच्यते पापज णेलचमिवोरगः ॥ 

कायां तस्य समाक्रम्य कन्पद्रचस्य भो टदिजाः। 

्रह्मदत्यां नरो ज्यात् पापेष्वन्यषु का कथा `` ॥ 

(१) वटं (र्) दत्त! | (२) कल्पद्रम : 



नित्याचारप्रदोपः। ५५द 

तया,- 

““ तरेनतेयं नमच्छरत्य कष्णम्य पुरतः स्थितं । 

सवपा पविनिमुंक्रो विष्एलोकं स गच्छति" ॥ 

तथा,- 

° प्रविश्यायतनं विष्णोः छता तच प्रदखिण ¦ 

मेकषेण स्व मन्त्रेण भक्तया पुष्ये: प्रपरजयेत् । 

स्वमन्तरः गिवपञ्चाचरमन्तः । 

नमभ्ने रल्टकू ! राम! नमस्ते (\)लाङ्न्वावृघ ! । 

नमम्ते रेवतौकान्त! नमस्ते भक्रतत्मतन ! ॥ 

नमस्त तलिनं अष्ट! नमस्ते घधरणोधर! | 

प्रलम्बारे ' नमस्तेऽस्तु ताहि मां रष्णपृवज! ॥ 

दति म्तुलिः, प्रणाम, लभदमिमतं फल । 

दाद शाच्रमन्ल्ेण कृष्णं मंप्रजयेत्ततः ` , 

पूजनानन्तर स्हतिःः- 

* जय कृष्ण ! जगन्नाय ! जय सवाघनाण़्न ! । 

जय चःणरकेशिघ्न! जय कसनिद्छदन! ॥ 

जय पद्यपलााच्त! जय चक्रगदाघर ! ¦ 

जय ' 'नोलाम्बरण्याम! जय मवेम्दर्दप्रद! ॥ 

जय लाकपते! नाय! जय वाञ्छाफलप्रद । । 

जय दंव! जगत् पूज्य! जय सम।रनाप्रान! । 

मंसारमागरमे घोरे निःसारे दूःखफनिले । 

(१, मुषलायुघः। 2} नालाम्बरभ्याम । 

>8/, 
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क्रो धयाडाङ्ले रौद्रं विषयोद्कसं्ञवे ॥ 

नानार गोमिंसलिले मोदहावन्तं सुद्म्तरे । 

जिमग्मोऽह सुरश्रष्ट! चाह मां पुरुषोत्तम, ॥ 

एव स्तुलाश्नलि वद्धा दण्डवत् प्रणिपत्य च| 

्रश्मेध-मदसखस्य फलमागप्नोत्यनन्तम ॥ 

दृष्टा छृष्ण प्रणम्याय मोच्माप्रोत्यनुतत्तम । 

ततः सपूज्य मन््ेए सुभद्रां भक्रवत्मलां ॥ 

देवोौष्धक्रन विधिवत् प्रणिपत्य छताश्नलिः | 

नमस्त सुभगे! देवि! नमस्ते सुस्वसोग्यदे! ॥ 

चाड्ि मां पञदमपचाखि, कात्यायनि! नमोस्तु ते । 

नमः प्ररृतिरूपिष्छे चलोक्यो त्पल्तिकारिणि ! ॥ 

तिष्णमाये ! नमस्तुभ्यं चिगरक्रिरूपधारिणि! , 

योगनिद्राभि विष्णोस्तव मोदयन्तौ जगत्य । 

मोदनायाय जगतः ख्यापिता विष्णना खय । 

एवं भप्राश्ये भद्रां च विष्णलोक स गच्करति"॥ 

अच, 

न स्यष्टव्यः कदा चिन्त् (" नियृक्राठ न्यमानुषेः । 

“स्यन् पापम्राप्नोति दरिद्रो दुःखितो भवेत् ” ॥ 

दत वचनात् मकषणाद्रौना म्यण्न निषिद्धः 

“ निःष्रम्य टनतागारात् प्रणम्यायतन ब्रजेत् । 

दन्द्रनलमयो विष्णयच्राम्त वालक्राद्रतः ॥ 
१ । 

2, निग 



नित्धाच्वारप्रदोपः। ५५४ 

श्रन्तद्धानिऽपि तं (रनला नरो विष्णपुर त्रजेत् । 

तस्य दक्तिणतः कोणे नरसिंद्ारृतिदहेरिः ॥ 

तं दृष्टा नृहरिं देव प्ररजयल्वा प्रणम्य च। 

मुच्यते पातकैर्मत्यैः ममन्तरनातच् संग्रयः । 

न स्पष्ट्यः म चान्धन स्पष्टो दन्ति नगाघम ॥ 

तस्मात् मवंप्रयन्नेन नियमस्य: मदा स्पुेत् " 

तया, - 

" अनन्ताख्य वासुदव दृष्टा भक्षा प्रणम्य च| 

मन॑पार्पतिनिसुक्तो नरो याति पर पदं ॥ 

तया, ` 

श्रतगङ्कां नरः स्नावा दृष्टा च श्ेतमाघवं 

मत्साव्यं माघव चेव श्रेतदगेपं ("च गच्छति ॥ 

गयायां गदाघरदश्रन.. 

वराहपुराणे,- 

*"।* कामतः प्रोच्यते दत्य! तव प्मिह प्रभो! । 

येन शारङ्खो गदापाणिषष्टो नारायणः स्वयं ॥ 

यतो गदाधरः साच्वादस्मिन् ८५ पूवं ववख्ितः '" । 

मव्यपुराण,- 

“ कृतश्नौचं महातो सरवंपापनिद्दनं । 

यचास्ते नरसिदस्तु स्वयमेव जनारनः' ॥ 

(९) दृषङ्का। (र) स। 
(३) किमतः । (४) तौये 
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नर मिंहपुराण,- 

केषु '१ द्रष्टयोऽखोति ब्रह्मपरन्नं विष्णवाक्य.- 

““ "+काकामुखे च वाराह, दारकायां च गोपति। 

गङ्काद्वारे पयोधरे गोविन्द् नागमाङ्कये ॥ 

न्दावने तु गोपालं मथुरायां स्वयभुव । 

केदारे माघव विद्यादाराणस्यां च केश्रव ॥ 

नर मिहं महावने पुरुषोत्तम दशने । 

{यागे योगमन्तिं च कावेय्धां नागग्रायिनं' ॥ 

दत्यादौन्युक्ता,- 

"` मवे परमाद्यानं यः पश्यति म मुच्यते” । 

अत्मानं सत्गत दृषा यया मुक्तो भवति तया, 

एतेषु म्यानेषु मन्मृरिं दृष्टा सुक्रो भवतौति विष्णवाकः । 

लिङ्गपुराण, काग्रमधिहृन्ध. 

^“ दैव धरम्योत्तरत' सवय तिषरति कश्रवः। 

चचस्य कारणां चास्य स्चज्न इति चोच्यते । 

तेन दृष्टून सुश्रोणि! दृष्ट मवं चराचर । 

वामनपुराण, प्रयागमधिशत्य,- 

“दृष्टा वटेश्वरं रट माधव सोगग्रायिन'', 

तया,- 

“गङ्गाया गोपति द्रष्टुं म जगाम महासुरः" ॥ 

(१) तिद्धययाऽमः ` (२) कोकमुख । 



निव्याच्वार्प्रदोपः। ५५७ 

विरजचे मधिकृत्य ब्रह्मपुराण, 

° आ्राम्ते खयंभम्तत्रेव क्रोडरूप हरिः खयं | 

'\ तस्पात् प्रणस्य त भक्ष्या नरो विष्णपुर व्रजत् ॥ 

श्रय शिवदग्रेनं, विद्याकरपद्धतो. ईश्यरवाक्य,- 

' भ्रमित्वा दूगमघ्वानयो मां पश्चात शूलिनि 

ममे टेवि! प्रियो जित्य शरजन्मा यथया ' स्मृतः ॥ 

सुदूरमपि गच्छ त यत्र दवो मदेखररः | 

दृष्टा लिङ्ग मह्ेश्राम्य मठ पापैः प्रमुच्यते ॥ 

मभ्रजन्मरतेद रौ मनोवाक्छायकमेभिः | 

पूजित वा मरशान प्रज्यमानमयापिवा ॥ 

दृषा प्रयाति वरं मत्यै व्रद्धानोकं न मणय ` ¦ 

तचा.- 

` यः प्रातदंवदेवेभ शितनिङ्गखशूपिणः । 

पण्येत् म यति मवेस््ादधिकां गतिमेव च ॥ 

मध्याङ्ध च महादेवं दुष्टा 'र'विष्णपुरे ब्रजेत् । 

मायाङ्क मवेयज्ञानां फल प्राप्य जिसुच्यते । 

प्रदोष श्ङ्र दृष्टा मवपापेः प्रसुच्यते'` । 

तया.- 

प्रातः सदश्नन शरम्भोनेगश्रमेव व्यपोहति । 

अ्जन्मनस्तु मध्याङ् मभ्रजन््ररुतं निशि ॥ 

५१।.९१। (र्) क्ुतः। 

(३) यज्ञफलं लमत् | 
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^° श्रन्तराअ्रमिण पुण्यं यन्फल परिपखयते | 

। तत् फलन सकलं प्रोक्त पञ्चायतनदश्नान् `` ॥ 

तया,- 

ˆ“ वालकेश्वरनामानं त दृषा च न शोचति । 

तया, 

“° ल्तिवासेश्वर)ो देवो दषटव्यशख पुनः पनः | 

यदो च्छन्तारकं ज्ञानं शाश्वतं चाग्दरतप्रद ॥ 

दशनादव देवस्य ब्रह्महा विप्रसुच्यते 

स्कन्दपुराण. 

"केदार भध्ममं स्थानं स्थानं चेव महालयं, 

मम पुण्यानि श्नोके (*)ततः अषटतमं त्विदं ॥ 

अविसुक्तश्यर नाम सन दृष्टा त मानवः 

मद्य: पापविनिमुक्रः पग्णपाग्ेतिमुच्यते ॥ 

प्रान्तं मङमनप च स्वन्लोनं मध्ममेश्यर | 

ह्िरिष्यगममोगान गोप्रच्यं उषमस्वज ॥ 

नपःशरान्तं श्रतं चव च्यष्टस्थाननिवामिन 

प्एकरश्रर च उचख्यातं व्याश्रेशं जम्बृकेश्र ॥ 

दृष्टः ल जायते मत्यः मंमारे दुःखमागरे ` । 

जरद्याण्डप्राण. पुर्षःततममयिक्षत्य. 

` माकण्डयद्दरऽप्यते स्नाला दृष्टा च शङ्ःर । 

द्श्रानामग्सघानां फलं प्राप्नाति मानदः `` ॥ 

(२) लभ्यः । 
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दशने मन्त्तः,-- 

“° सारमागरे मय्य पापग्रम्तमचेतन । 

जाहि मां भगनवचत्न! चिपुरारे! नमोऽस्तु ते" # 

वामनपुराण, गयामधिरत्य.(९- 

“दुष्टा वटेध्रर सद्र माघव योगगशायिनं "° । 

खय्येदगनं । भविष्यपुराणे, 

“ सरूमन्दरमाचोऽपि राशिः पापस्य कमणः) 

आमाद्य भास्करं मन्यः तन्नाशयति नन्चणणत् ' ॥ 

श्रासाद्य दृष्टेत्ययंः । तया, 

`यः क्लुय्यादणनं मासमेकाद्ारो जितेद्धियः । 

स यत्फलमवाप्नोति न तवं मेदामखेः ” ॥ 
ब्रह्मपुराणे, 

"" प्रयिन्यास्ततच्र कोणो वे कोणाकंः संप्रतिष्ठितः । 

य दृष्टा भास्कर मत्यः मव॑पापेः प्रमुच्यते ॥ 

काशौ मधिरत्य लिङ्गपुराणे, कानन्नश्वरसुका- 

“° तस्येव दक्षिणे भागे लोलार्को नाम वे रविः 

तम्य द़ेनमाच्रेण दखय्यलोकमवाप्नुयात्  ॥ 

र्गाद शनं, - 

^“ सवत्रस्धां गलो वापि युक्तो वा मतवरेपातकरैः। 

दुगं दृष्टा नरः मोऽपि प्रयाति परमां गति” ॥ 

(१) प्रयागमधिङ्लत्य 

७१ 
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ब्रह्मपुराणे 
“ विरजे विरजा माता ्द्यणण सा (प्प्रतिषठिता। 

यस्याः मद ग्रनाग्मत्येः पुनात्यासप्तमं कुलं ” ॥ 

लिङ्गपुराणे, कागोमधिकत्य,- 

^“ द्चिएे रच्ते दुर्गां उत्तरे नेच्छते टता । 

अद्गारमेग्रा पञ्चमे च वायय्े भद्रकालिका ॥ 

उत्तरे भाषचण्डो!) च महामुण्डा च सामतः । 

ऊद्धकेशा ममायुक्रा श्राङ्रो पवेत: सता ॥ 

ऊद्धकेगौ तथाग्रेथ्यां चिचघण्टा च मध्यतः । 

एताम्तु चण्डिका दवौ योऽ द्रच्छति मानवः ॥ 

तस्य तुष्टाः स्तुताः सर्वाः मवं रचन्ति मवेद्ा ” । 

तया,- 

“ श्राद्ा(रवपि परा प्रोक्ता संवन्तां ललिता तया । 

द्रष्टव्या चेव सा देवौ सवंकामफलप्रदा ॥ 

तच गौर सदा देवौ पूजितव्या च भक्तितः” । 

श्रादिमत्पुरुषो त्तमेन््रदयुन्नादिकृतप्रतिमालेन पयुण्यहेतुलं कथं 

वेदेन वाध्यत) दृत्याग्दया च स्थानविश्षषोपलकरितप्रतिमाल्ेनेव 

पण्देतुलं । स्था पकेनदरयुखरा दि कौ त्नं प्रमङ्गा्॑मेव(४।। तेन तत्स्याने 

येन केनापि कछृतप्रतिमाद् भना द प्जनकमिति केचित् ¦ स्यादेव 

(१) संप्रतिष्िता । (२) भ ष्रचण्डो च 

(२) अन्याचापि । (४) बोध्यत -- इव्याश्ङ्गायां-- । 
(५) प्रशंसा्थमेव। 
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यदि स्थानयिगरेषविशिष्टप्रतिमालेन पुण्छहेतुतवे प्रमाणं स्यात् । 

स्यानगिगरषानुललेखनाधुनिकपुरुषृतानां प्रतिमादोनां पुष्हेतुल- 

दगरेनात् | 

तथा च भविष्यपुराणे, 

< भास्करायतनाग्यासे सूष्येरचं ममन्तनः। 

देहिगां तत्र पञ्चलं ्वम््मायुज्यकारणं ॥ 

मनुजैः स्यापित रू््यं र्चमानमिदं सतं" | दृति । 

तया,- 

“५ क्रोप्रमाचं परं चच शिवम्य परमात्मनः । 

मनुजे: स्थापिते लिङ्गे चेचमानमिदं स्पृतं ॥ 

खायम्भूवे सहसरं स्यादाषं चेव तद्ूकं ”। इति । 

तेन पुण्विगेषवत्यरुषप्र तिटितलनेव प्रतिमानां पुषठहेतुल 

न चेव सर्वषामेकरूपफलतप्रमङ्गः। भ्यापकम्य पुण्व्रविग्रषण स्ापि- 

तत्वपुष्हेतुत्सभवान् । एवं च नित्यानित्यसंयोगत्रिरोधोऽपि । 

तपो विगरेषवत्पुरुषस्य सद्ा व्िद्यमानवान् । खगंमोतप्रदलादि- 

विग्रोषश्च प्रतिमानां स्यापकरतपोकिञिषदेव। यो दि यत्फन्प्रद् 

प्रतिमाकामनया यादृग्र तपः करोति, तस्य तत्प्रतिमा तत्फलप्ररा, 

भवगोत्येवं वेदेन बोध्यत दति स्मृतिप्रामो्यं क्र्प्यत : 

तया च समरति 

^^ स्थापकस्य तपोयोगानपूजायाश्च विग्रेषतः । 

श्रभिषूप्यात्सुविम्बस्य देव. स न्निध्यमिष्छ्ति 2 ॥ 

विम्ब प्रतिमा, इन्द्रद्यख्नस्य च वेदेऽपि श्रतवेन प्रवाद 
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निद्यलमम्भवेऽपि तपो विगेषोपलच्षए नेव तत्छतप्रतिमानां पुष्यह्ेतुलं 

(\)तत्प्रतिमानाशे तथा । प्रतिमान्तरे तचा फलप्रद मानाभावः । 

केवलं ब्रह्मपुराणे, 

“ ये केचित्कार यिद्यन्ति प्रासाद प्रतिमामय। 

तथापि तेऽचया कौ न्तिभ विद्यति न संग्रयः”॥ 

दन्द्यं प्रति वरदानस्मृतेः। ^ प्रामादप्रतिमाभक्रं न त्यजामि 

कदाचन दृति वचनाच्च पुरुषोत्तमखेे तत्स्थाने प्रतिमान्तरस्य 

वचनविगेषादेव पुण्यदेतुलं । श्रन्यच चच रदुश्रं वनं लि 

वापि नास्ति छषिक्ृतप्रलिमा लिङ्घादिनागओे तदश्याने प्रतिमान्नर 

लिङ्गान्तरं वा तथा न फलजलकं । कि त्वाघुनिकपुङ्षरृतः 

प्रतिमान्तरतुच्धमेवेति मन्तव्यं । च्ेचरिग्रषाणां लु नित्यवाद्व 

न कञित्तच विचारः । गङ्खादाख गङ्काल्नेव पुष्छहेतुलं 

भगोरथानयनान्त् दे ग्रविगेषतश्बन्धः । न चेतावता नित्यानित्य 

संयोगः । तत्रापि तपो विश्रषवत् पुरषप्रटत्तितुन्यमुपलखण । 

तदुक्त महाभारते, 

““ परियदान्मनोनां च तोर्थानां पुष्ता खला?) टति। 

तया गवां निवासेन भ्रमेः परिचलं। गोष्ठस्य जपादि विश्रेष- 

तेन धानान् । तदुक्तं वार्तिके, 

यथाच, "यांयां भुव नरः कांचिद्श्वमति पुण्वछत् । 

तत्सङ्गति विभेषलत्वात्सच्यते धम्मकारणए(र' > ॥ दति । 

(१) तव्मतिमां रे । (र) कम्भकःरण । 
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तया च,-- 

“चक्र दृष्टा दरेदूरात्रसादोपरि ससितं । 

सदसा रुच्यते पएापेजेन्ध क टिजसुद्भवेः ” ॥ 

विष्णपुराएे गङ्गासधित्य,- 
^“ स्मृतासिलपिता दृष्टा स्यष्टा पौतादगाहिता । 

या एावयति तानि कौ्तिता च दिने दिने” । 

तया,-- 

ब्राह्मएगो हताग़तहिर षटतादितोौयेनुपाणणं दगेन नारदौकष- 

मायुदद्धिकर। ब्रहमपुराणोक्गं एते प्रति विम्बद् शने चिरजो विल्व फल । 

च्छागलेयोयसस् दितोये,- 

“ यतौनां द्भेनं चेव स्यश्ेनं भाषां तया । 

कुर्वाण पूथिते") नित्यं तस्मात्पश्येत्त नित्यश्रः ॥ 

श्रग्चिचित्कपिला षचो राजा भिचृमदोदधिः । 

दृष्टसात्रात् पुनन्तेते तस्प्मात्पश्येश्च नित्य शः ” ॥ 

श्रग्निचित् कृताग्रिचयनः। कपिला गोः । सतौ रतबडयज- 

मानकयागः । 

वरादपुराण.- 

ˆ“ वामन ब्राह्मणं दृष्टा वराद च जलोत्थितं | 

नमश्येदचेव यो भक्तया स पापेभ्यः प्रमुच्यते ॥ 

यञ्वा ख्टषटाज्नदः सजो श्रतायद्धाश्मिकः परचिः। 

ज्ञाननिष्ठा तपःसिद्धा दृष्टा पापादिमुच्यतेः ॥ 
1 ~= ~~ 

स 

(९) पूयते । 
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एएरिस्तौ्यादिपूतः । शतायुः शद्रादिरपि। क्ञाननिष्टठोः 

ऽध्यात्मरतः । वतिद्याकरपद़तौ,- 

"दृष्टा तु कपिलां दूरात् नमस्कारेण योऽचयेत् । 

दूरादेव प्रणश्यन्ति सवेपापानि तस्यतु" ॥ 

कपिलायां मन्तः, 

"° विदितासि वग्िष्ठेन विश्वामित्रेण धमता । 

कपिले ! इर मे पापं यन्या दुष्वुतं छतं । 

कपत! ल॑ डि देवानां वन्दनौयासि रोहिण । 

तौयवदमया यस्माद्तः शान्ति प्रयच्छ मेः ॥ 

स्कन्दपुराण,- 

“ कपिलायाश्च गोश्च म्याटनग्र्राह्वाण्स्य तु । 

स याति नरकं घोरं नरक च तमोमय ॥ 

भविष्यपुराणे. 

"" गामालभ्य नम्य कत्वा चेव प्रदचिषं । 

प्रदच्िएणेकता तेन सप्नदभैपा वसुन्धरा” ॥ 

पद्मपुराण, - - 

"“ षदा गावः प्रणम्यास्तु मन्त्तेणनेन पायथिव! | 

नमो गोभ्यः ओरौोमतभ्यः सौरभेयोभ्य एव च । 

(नमो न्रद्धसुताभ्यश्च पवित्रेभ्यो नमो नमः ॥ 

विष्णः, 

“गोमूत्रं गोमयं सपिः चोरं दधि च रोचना, 

षड्द्गमेतदेवं म्यात्पविच मवेद्रा गवां" ॥ 

(२) ब्रद्ममन्लप्रूताभ्यः 
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तथा,-“ गवां कण्डूयनं चेव (*सर्वापत्सु निद्धदन । 

गवां घामप्रदानेन खगेलोके महोयते " ॥ 

गवां इदि तोये वमतोद पद्मा पुष्टिस्तयास्यां रजसि प्रसिद्धा 

लष्डौः (\'पु रोषे प्रणतौ च धम्मेम्तामां प्रणामं सततं च कुर्य्यात् । 

दणोटकाद्यषु वनेषु मन्ताः (रक्रोड्न्ति गावः मषाः सवत्साः 

चोर (५्रयच्छन्ति सुखं (५)खपन्ति ्ैतातपव्या धिभये विसुक्ताः"॥ 

'“ दूमं मन्त विशद्धात्मा जपेन्नित्यं ममादितः | 

गच्छन् तिष्ठन् स्वपन् जिघ्रन् भुञ्जन् तणेड्न् समुत्सृजन् ॥ 

महाभयेषु भर्वंषु ममेषु वि्रमेषु च 

प्रयाणकाले च तखा ओतव्यमभयप्रद ` ॥ 

तया, - 

"" एवं त्रिधो मदामन्नः परितस्तु सुरासुरैः । 

श्रतोऽनुमोदिनो ध्यातः कौ ् तितञ्च पुनः पुनः ॥ 

मद्(<) ब्यृत्पादनाह्गावः पञ्च पृण्धःः ममुत्थिनाः । 

नन्दा सुनन्दा सुरभिः सुगला सुमनास्तया ॥ 

रनान्यनकान्याद्ाय कौेम्तुभप्रभतोनि च । 

प्रदचिणौरृताम्ताश्च सवेद्वासुरोः क्रमात् ॥ 

सस्छरताः पूजिताः मम्यक् दृष्टा स्पष्राश्च वन्दिताः । 

कस्यदित्य कालभ्य द्िव्यास्ताः कामधेनवः ॥ 

(१) सर्बघगिनिद्दनं । (र्) कम्गैषे। 

(३) क्र)डन्तु । (8) प्रयच्छन्तु । 

(५) खपन्तु । (६) तदाद्याः पवनाद्भावः। 



५९ नित्धाण्वारप्रदोपः। 

ब्रह्मना विंनास्तास्ठ वभरिरे वरसुन्तमं । 

दचप्रजापतेञ्व्छ मारो कश्यप प्रति ५ 

शिवलोके ख गमन न ज्यो जन्म कुचचित् । 

वने वास्तुं तोयं भोजनं निःपरियदं ॥ 

दृढेन सदना बन्धः पाश़नाटणवेश्नि । 

घामय्रासादिकं भ्दरि निशि दौप्ख भाखरः ॥ 

दतिदामपुराणानां वणं सोपदवैतिन । 

अन्नसुियेयारक्तया परिचर्यां यथाक्रम ॥ 

ताड़नाक्रोग्ेदानि खभ्नेऽयि न कदाचन । 

स्ञानमच्रपुरोौषघण नोटेगः क्रियते कचित् ॥ 

श्रःधनोयसख गोवाटः इएष्केः कोरादिभिस्तया ] 

योषे टच्ाकुने वेश्म शततोये विकदमे ॥ 

दर्घाघ्ु चाय ग्िगरिरे सुखोष्णं वातत्रजिते। 

गोकुले रूद्रसुख्याश्च प्रतिष्ठाप्य गणाः मदा ॥ 

जापकेः मवमन्त्ास्तु जप्तव्याञ्च (\ सण्टद्धये । 

उच्छिष्टम् त्र विट् प्रमत्त जद्यान तत्र च ॥ 

रजस्वला न प्रवेश्या नान्त्यजालतिन पुंञ्चन्नो । 

न ताः परिभव्रन्नोये कोकिलेषु विशषनः ॥ 

न ल्येद्रत्सनन्ललौ न कोडत् गोष्टसल्निधौ | 

न गन्तव्यं गवां मध्ये मोपानत्कः मपादुकेः ॥ 
इस्त्यश्यरययानेश्च मरतितानेः कदाचन 

(९) खात्मग्पुद्धये । 



नित्वाष्वार्प्देपः। ५६९ 

दचिणोत्तरगेः प्राल्तेगन्तव्यं च पदातिभिः ॥ 

गावस्त॒षातुराः पाल्याः अद्या प्टिमाटवत् । 

गिरिप्रफातात् सिदकणोलातपभयात्तया ॥ 

महाकोलादते घोरे दुदिने दोधविक्षवे । 

गवां ठणानि देयानि ओतल() च जलं तया `` ॥ 

एवं गवां वरद्ानायवाद्कद्थयवि धिना एव क्त्यं । 

° गावः सम्बत्सर रच्छाः आद्या च ममादिताः। 

ब्राद्धुषेः चज वेश्येः शरैः मर्वाघग्रान्तये ' ॥ 

दहारोतः,- 

“द्यौ मासौ (रपातयेदत्छं दतौये दिम्तनं ₹रेत् । 

चतं चिस्तनं चेव यथान्याय यथाकुल(र, "` ॥ 

ब्रह्मपुराण,- 

" ्राषाच्छामश्वयुज्यां च चेच्थां पोष्यां च मवेदा । 

न ग्र्णोयाङ्वां चौर मव वत्साय निकिपेत् ॥ 

न षण्ड वाद्रयेद्धेनु न गां भारेण पौडयेत् 

युगाद्येषु य॒गान्तषु षड्गौ तिसुखेषु च ॥ 

दकिणोत्तरतः द्यं तया विषुदतोदरेयोः | 

सक्रान्तिषु च सर्वषु श्रदणे चन्द्रसूयंयोः ॥ 

पञ्चदश्यां चतुद्ण्यां दादश्यामण्मौषु च। 

उपचारो गवां कार्य्या मामि मामि ययाक्रम' ॥ 

(९) श्रौ तमन्तस्तथा जलं । र} पालघेत् 

(रे) यथावलं | 

र 



५७० निव्याचारप्रदीपः। 

अरय गवाह्किकम् । 

ब्र्मपुराणे,- 

° लवणस्य च चत्वारि पलान्यष्टौ तम्य च । 

पर कयस्य दुग्धस्य तथा देयानि षोड़श ॥ 

दाचित् शौनलस्यापि जलस्य च पलानि च। 

अदयै विचाय्ै पयमः परिमाणं वलं रुचिं ॥ 

आकस्मिकं प्रदातव्य धुष्छायं तु गतरा्िकं | 

प्रभाते सवण पचं दौयते च ततो जलं ॥ 

ततम्तणानि भेःज्यनं शोषणं मांमतजितं । 

निभि दोपः समन्त्रजो.\ दिव्याः पौराणिक्रास्तया ॥ 

एवं कृते रन्नपूणां महः दत्वा फलं लभत् । 

गो प्रदाना्च सत्दुष्टं गवां सरणात् लभेत् ” ॥ 

श्रादित्यपुराण,- 

^“ यो ऽग्रभक्त किचिदप्राश्य दद्याद- 

गभ्यो नित्यं गोत्रतौ -सत्यवादो | 

प्रान्सो दान्तां गोसहस्रस्य पुष्ट, 

मम्बत्सरेण प्राप्रुयाद्धमेगोलः ” ॥ 

देवोपुराणे,- 

“गवां खामौ ग्रां गोष्ठ यस्तु ध्पं न कारयेत् । 

मकलिकालोननरके मल्िकाभिः म भच्यते ॥ 

(१९) सतन््ौ कः । 



नित्याश्वास्प्रदोषः। ५७९ 

म्तवत्सां तु गां यस्तु दमित्वा पिवते नरः 

(\गभितास्ये चिर तिषठेखधान्ता वे नराधमः” ॥ 

गभिंतास्ये नरके । 

मद्ाभारते,-- 

“° गोकुलस्य षान्तस्य (*जलायं ।र प्रतिधातव्रतः । 

उत्पादयति यो प्र तमाङ्न्रद्धाघातकं ॥ 

छृत्वा गवाय श्ररणे श्रौतवानमदं महत् 

श्रामन्नम् तारयति कुष्ट भरतमत्तम ! "` ॥ 

ग्ररणां रदं । ब्रह्मपुराणे, 

° सदषा गोग्रहे जाता परिपान्या (* खयं तथा । 

अनायानां गवां ट्त्वा काय्येम्तु शिशिरे महः ॥ 

पुष्याय यत्र दौयन्ते दणनोयेन्धनानि च । 

तज मनुः, 

सोरभयि! जगन्मातः! दवानामण्डतप्रदे! | 

गद्ाण वरदे ग्रासमोण्पिताय च देहिमे” ॥ 

दूति गोदग़रनपसक्न गोपरि चर्य्या लिखिता । 

श्रयाश्चत्यप्दश्नं , रिद्याकरपद्धतौ,- 

^द्रिलानि प्रणश्यन्ति नृणामश्वत्थसविनां । 

दुष्टः स्यटस्त्या यातः कै त्तितः स टि तारयेत् ” ॥ 

श्रश्॒त्थं दष्टा प्रायेना । 

(१) ताड्निस्ये । (र) जलान्ते | (द) वसुधाधिपः। 

(४) सदा खयं । (५) पावयेत् । 



थ ©रे जिन्धाष्ठारप्रदषेपः। 

° शअश्चत्य। यस्मात् लखि उराण !; 

नारगयणस्तिष्टति सकं कालं । 

तस्मात् श्ररदित्व सततं तरूणां, 

धन्योऽजि (५द्.खक्नविनाद्ननोऽसि -॥ 

चछोरदस्त्वं फलदस्त्वं येन ओोरत्वां निहेदते । 

तेन येन चेद्ध! मामपि भओ्रौर्षिव्यतां ॥ 

यस्तु प्रदच्िण कुयार् भद्राश्वत्थं रिनेि दिने। 

त स्वेट्रितान्याश्ठ त्यजन्ति वपुरचितं ॥ 

दुःप्रतियददु मीच्यदुःसङ्गदुरघोतकैः । 

सुच्यतेऽदरहर दिर श्रत्थद्रुमसेवनात् ” ॥ 

ततः प्रद ङिणसन्लः,- 

“ अद्यिगभे! शम्मयोगभं! यन्ञगभे! सनातन! | 

दिरण्यगमं! ओओगभे! वेद्गमं! नमोस्तु ते ॥ 

चचुष्यन्दः भु जस्पन्दं द्ःखभ्नं दु विचिन्तितं ¦ 

श्रच्रणणं च रखतुत्यानमश्त्थ ! शमयसख म ॥ 

एकाद श्णोऽरभि द्राणां वद्धनामपि चाष्टमः । 

नारायणोऽरि टैवानां दरखराजोऽख्ि पिप्पल | ॥ 

लां दृद्धा नग्यते पापं स्पृष्टा लच््ौविवद्धंते । 

प्रदचिणणद्धवदायुः मद् श्रत्थ ! नमोऽस्तु ते ॥ 

तया,- 

“ मन्दवारे द्विजो मोनो प्रातम्न्थाय भक्तिमान् । 
भे कन्म ~~ --- - (0 (य अ व न 

(९) चार्ष्टि। 



नित्धाच्वारप्रदोपः। ५१७४ 

पुण्यतौय श्निः स्नाता प्रा श्रस्ं ररिद्रमं ॥ 

पौरुषेण विधानेन संपृज्य प्रणवेन वा । 

कृतमत्र पचारोऽय गशरलक्लत्ः ममाद्दितः ॥ 

जपन् प्रदकिण (*कुरयात् प्रणवं सस्मरन रि । 

्रालिद् प्राङ्मुखः पञ्चद्यायस्तजोमय दरि ॥ 

श्श्वत्यकह पिएं विष्णमिमं मन्तरमुदोरयेत् । 

त्वं घाम मवधान्नां च (रवोधात्मा (रबोघरुच्छते ॥ 

मयाकिष्टो (*"मया भक्तया ठच्खष्ठ ! जगन् पितः! । 

श्रारान्ते ्र्यिरव्यास्तु श्रारात् परदरगत्तु ते ॥ 

निवाते त्वाभिवषेन्त् खम्ति तेऽस्तु वनस्पते ! > । 

दत्यालिङ्गनमन्त्रः । 

तया,- ““ श्रारात्त इति चेवेन प्रणनेरुष्डवन्ततः ; 

प्रणामे ्रारात्त दति खम्ति मेऽम्तु वनस्यत --दत्यतो मन्तः; 

एकस्जिन् शनिवारे कन्य फलमाड,-- 

^° प्रायञित्तमिद् गद्य पालकेषु मरत्खपि । 

धन्ये पुचाथेमायुष्यं महारोगेकभषजं ॥ 
कि चान्यद्सवेऽाञन छृतसेनद्धरि प्रय ” । 

प्रतिश्र निवार वषपय्येन्नकरण फलमाह, 

यस्तु सवत्सर कुच्यादेवं ग़्निर्िनि एतः) 

तस्योपदिग्रति खभ मच्मागं हरिः सय ' ॥ 
== 

(१) छंत्ा । (र) बोधासौ । 

(३) बोधि । (४) यदा | 



५७9 नित्याचवारप्रदोपः। 

विख्वटच्द गेन,- 

^ द् ग्रंनात् विल्वद्ट चस्य वन्दनात् स्यशरेनादपि । 

होरा चकत पापं नग्यत्यव हि नारद! ॥ 

विल्वटरचं समा िन्य चिराचोपाषितः शुचिः । 

हरिनाम जप.) न्नित्यं त्रद्धदत्यां यणेरति ॥ 

येत् पापा दुराचाराः ओ्रोतरोन्केदकारिणः। 

तेऽपि चाद्यापि नरके पच्यन्ते ब्रह्मणो दिनं ॥ 

मतास्ते जोवमानाश्च ब्रह्धत्राः कौौल्तिता भुवि । 

तसन् दे9 भयं नित्यं यत्र ओट्तच्छद्कः” ॥ 

तथा तुलमो द शने, 

“दृष्टा स्यष्टा तया ध्याता कौक्तिता नमिता रखता । 

रोपिता जिन्तिता नित्यं परृजिता तुलसो गुडे ॥ 

नवधा तूलसोभक्रि ये कूवेन्ति दिने दिने । 

युगकोटिसदस्मणि ते वमन्ति इरेः पुरे ॥ 

दशनात् स्प्रमेना्धकाद्रो पणात् पालनान्ृणां 

तुलम इदरते पापं वाड्युनः (रकाय चित ॥ 

साने दाने तथय। ध्याने प्राग्ने केग्रवाचने। 

तुलमौ (हरते पाप केरत्तने रोपणे कलौ ॥ 

यः (स्यश्च तुलसीं गच्छत् काय्येमिद्धिस्त् तस्य वे 

(१) लच्तं । (२) कमं चिन्तितं 

(द) दष्टते। (४) स्प्ृत्वा । 



नित्याश्वार्प्रदोपः। । ५७५ 

तया,- 

^ केश्रवायतने यम्तु कारयेत्त्लमोवन । 

लभते चाच्यं स्थानं पिदमिः सड वेष्णवः ॥ 

तावदषमदस्ाणि यावदभेजद्लानि तु । 

वसन्ति वैष्णवे लोके तुन्नमोरोपक्रा नराः ॥ 

शिवालये फलं °'तन्त तुलसौरो पणे (भवेत् ” ॥ 

तुलमोस्हतिः ;- 
^^ मदा प्रमाद जननो सवंमोभाग्यव्द्धिनो । 

श्रा धिव्याधि दरे“. न्नेणां तुलम त नमोऽस्तु ते ॥ 

नमिता वं पुरा विरता लं सुरासुरः। 

तूखलभे दर ५मे पापं ५ 'पूव॑जन््रशताजतं ॥ 

(रजय देदि यश्रो देहि कौत्तिमायुयंयासुखं । 

बल पुष्टिं तथा घमं तुलसै ल नमोऽस्त ते॥ 

अनन्यमनसा नित्यं तुलम स्तेति यो जनः। 

देवपिहमनव्याणां भ्रियो भवति सवदा ॥ 

शियः श्रिया वहे नित्यं नित्यं ओ्रौधरसत्छते । 

भक्तया दच्च मया तुभ्यमध्यं रटहन्नमो.स्तु त ॥ 

तुलमेकानने यमस्तु मुहत्तमणि विश्रमेत् । 

जन्म को टिरुतात्पा पान्मच्यते नाच मश्रयः ॥ 

प्रदचिणं यः कुर्ते पठन्नाममरस््रक । 

(१) तदत् । ५) (द) नित्यं । 
(४) त । (५) सव । (ई) चियं। 



५अद् निल्याश्वारप्रदोपः। 

तलमो पत्नमाटाय मद्धक्रो यच (\तिष्टति ॥ 

श्रं तदैव गच्छामि गोरिव सुलवत्सक्ना । 

श्ररौरे यस्य विप्रघं! तुलमोरलविन्दवः ॥ 

नश्यन्ति तस्य पापानि मरापानकजानि च। 

(रोतन््ूलस्त्तिकालेपं कला सावा दिनि दिने ॥ 

द ग्राश्वमेधावश्रयस्लानज लभते फलं । 

मन्दिरे यस्य राजेन्द्र! तूत्तमोमूलम्टरन्तिका ॥ 

न संचरन्ति (*दूताम्त यमस्याज्ञा.“भिधाविनः। 

यमदुतवाक्य.- 

^° दगेनमादए छष्णाहे त(धटोषोऽयं द्विजो मतः । 

न स्पे तुलसो यावद्(^प्रादं च ततः परं” ॥ 

तथा,- 

"^ तुलस द लवातोत्यर नमा दद्द हिनः । 

करि करिग्यत्यसन्तष्टो यमो दण्डधरोऽपि सन् ” ॥ 

श्रच गुरूणां गहं गत्वा तदूगनादिकं काय्य, ुरुणेव हि 

पर्व॑सु, परववेषु गच्छ दित्यः, श्रन्यचा नियम दति, प्रत्यदं दरद् शेनस्य 

खञातकव्रतवन नित्यल्ऽपि पवसखगमनं दोषा तिग्रयमित्ययेः । 

यमः.,- 

"` देवकाय्थे ततः कृत्वा गुरुमन्जनकौचतामिति " । 

(१९) गच्छति । (२) तुलसौ । 

(३) भूता । (8) असिधानतः। 

(४) तद्योग्धोऽयं । (€) दशाख्याह्दि | 
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शरव श्खलिखितो, अरय मान्याः,- 

पिता माता पिदभा्यां च्येष्ठभ्राता च्येष्ठभगिनो, श्ये्टश्ाशः 

पितुः सखा, पितुराचाय्येपिहव्यमा तुलश्वश्रख्च्रुर बद्धाः । 

वशिष्ठः, 

शवधिकारे, उपाधायपन्नौ रोौकितः प्रवरजितोराजाद्धो- 

जानट्द्धस्तपोटडखेति । | 

मनुः,-मातापितरावुक्ता । 

“° तयोजित्यं प्रियं ङुर्ययादाचाय्यस्य च मवेद्। । 

तेषु च चिषु तुष्टषु तपः सवं समाप्यते ” ॥ 

भविद्यपुराणे,- 

^ उपाध्यायादूप्राचायः आचार्य्याणां श्तं पिता । 

मर्तं तु पितुर्माता गौरवेणातिरिच्यते "° ॥ 

^“ छलोपाध्यायमादौ तु ये प्रज्याः कथितास्तव । 

महागुरमेहावारो ! सवेषामधिकः खतः" ॥ 

महागुरुख,- 

“ यसवेतानि पुराणानि श्मस्तानोह आनते । 

भारतं च महावाहो स सवरन्नो मतो नृणां ॥ 

तमास पज्यो राजेन्द्र! वणेविंप्रादिभिस्तया ”। 

मनुः, 

^“ श्रन्ाघेयं पाकयन्नानग्िष्टोमादिकान् मखान् । 

यः करोति दतो यम्य स तस्यलि गहोच्यते ॥ 

विप्राणां ज्ञानतो च्येष्ठे चजियाणां च वोग्येतः ” । 

92 
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यमः,- 

“यो वे युवायधौयानम्तं देवा स्यविर्ं विदुः! 

एवं च शृरूणामेवमादौनां ग्द गल्ला श्रभिवादनादौनि 

त्रौ क्तकरमेण कनंव्यानि, गुरवो चणं तद् भिवादन प्रत्टत्यानं प्रत्यद्रमः। 

विष्एः,- नादित्यसुद्यन्तमोकेत नास्त यातं नोपरक्र, नभसिति- 

रोदितं नाद्शजलाद्यपगतं, न माङ, उपरक्त राङ्धग्रस्तः । 

हारो तः,-- “ नोट याम्तमये चन्द्रावेण `" । 

दे वन्नः,- 

< सूर्य्या रन्द्रममो चोभौ नक्तचराणि च मवश्रः। 

नो विक्तेताप्रचिगिंत्य ग्रदानन्यांश्च मानवः” ॥ 

हारो तस्छृनौ देवलस्छृतौ,- ^ दग्रनमण्यप्रुचनि षिद्ध ", 

“^ पतितान् चाण्डालो च्ििान्नावलोकयेत् ” ) 

(१५ श्न्यदृष्टिगतरेतेः भाषेण नुणणं वर " । 

नृणां वर् राद्यं । 

माकण्डयपुगाण,- 

“° देवतापि ग्राम्ज्ञधम(रोमन्ादिनिन्दकः। 

छना तु स्परगेमाल क्य प्रएद्योनाकंविलोकनात् ॥ 

श्रवलोक्च तयोद् क्यामन्त्यज पलित श्व । 

विधमस्ति काषण्डविनस्ब्ान्त्याव्रमः यिनः ॥ 

स्तनिर्यातकरांश्व परदाररताश्च ये| 
५१ पे £ 

प्रक पश्यटदित्ययः ॥ 

(९) अथदृष्टरेतेः सम्भाषेत । (२) सव्याननिन्दितैः | 
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म्कन्दपुराण,- 

"“ कृतघ्नं मानवं दृष्टा नम्केष्वपि कुत्सित । 

पर्यायं देवि, द्रष्टव्याः मोमानलदिवाकराः” ॥ 

मोमादौनां यथासम्भवं विकल्पः । 

विष्णपुराणे- 

“^ मम्बतसरं करियादानियम्य विप्रस्य जायते । 

तस्यावलो कनान् सूर्यया निरौच्छः साधुभिः (४षद्ा ” ॥ 

हारो तः. - 

^ श्रवगुण्ठित उच्छिष्टो, श्रमेष्यातुरयोनोद्ध॑न्योतोषि वोचत 

न देववरनस्यनयेन्, प्रयेकं निषेधः, श्रवण्ठितिराः । नेचेत, 

उच्छिष्टहम्तो नेखेत अमेध्यातुरोऽमेष्यमध्यवत्त । खय श्द्भोऽपि, 

ऊडंज्यो ति्रेदणाद्भमिगनवज्यातपादिदण्ने,न दौषः” । 

शंख (लखितो,- 

“न स्तियं विवसनां । न पुरुषमन्यतः खाभायात् ” । 

खाभाव्य बवाद्यननप्रच, सांष्यायनग्टह्य,- “नग्नां परस्ियन 

वोखेत, रन्यत्र मेथु त्, श्रनाप्रमकाय्येक्रारिएं, भ्रनाप्तं श्चुः 

अरकराय्येकारिणं पातकिनं, नेखतेत्यनुषङ्गः "' । 

विष्णः. च 
“न क्रम्य गुणमु, न तेलोद्कयोः खां च्छायां न मलव- 

दाद, (रन किंच मेदमानं, न चपल, न भरष्टकुच्नर, न विषमश्यो 

टृषादियुद्ध नोन््त्त मत्त, 
--* ^ 

(१९) सदह | (र) नाकञ्चन । 
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मनुः+- 

(९. न् स्ञायाह्वा्येया माद्भं नेनामोकेत चाश्नतौं । 

नान्नयन्तों खके नेचे न चासुक्रामनाटृतां ॥ 

युवतौ जश्ममाणां वा न रासोनां यथासुखं । 

म पश्येत् प्ररवन्तौं च तेजस्कामो (९)जितेन्दियः ” ॥ 

विष्णः, “न कूपमवलो कयेत् ” । 
ॐ 

याज्ञवरक्चः,-- ^“ न च मंसयष्टमेनां " । स्तियमो कतेत्यचैः । 

मनुः,- | 

“न विषम् जमुदौ चेत, न पश्येदात्मनः श्छत् । 

(ग्राम परहणमु दिश्य विगरेषणएवाद् विवचितं । 

श्रय वग्जानि स्युश्धास्य्यानि । नोलाद्विनाय्यतिरिक्रविष्ण- 

मत्तिस्यग्रेनं षवपापरर । 

तया,- 

“° लिङ्गस्य द् शन पुण्र दनात् स्पेन (भवर " । 

तच्च पठति,- 

^“ श्रङुश्मुच्छरितं श्वा मुष्टिव्ड़ातु दचे। 

पिण्डिकायां न्यसेकषिङ्गमङ्ुष्टेन सपशेत्ततः ॥ 

उमामहे ग्मन्ल्राभ्यां स्येन मोचकां चिणं । 

भरिवोमामन््रयोगेन स्पशरनं भ्रुतिमिच्छनां ` ॥ 

(१) नास्रौया। (२) दिजोत्तमः। 

(र) अनात्म (8) पर | 
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तया,- 

^ गामालभ्य नमस््रत्य कृत्वा चेव प्रदक्षिण । 

प्रदचिणणोषठता तेन सप्तदोपा वसुन्धरा” ॥ 

विष्णपुराणे- 

“ खताभिलषिता दृष्टा स्पृष्टा पौतावगाहिता ” । 

मडाभारतमश्छयपुराण्योः,- 

“ सरणादवे प्रयाणस्य नामसकोत्तनादपि । 

स्टत्तिकालम्भनाद्वापि नरः पापात् प्रमुच्यते" ॥ 

सकन्द पुराणे,- 

“° रो पणात्पालनात्छकात् स्यश्रनादग्ेनानृणणां । 

त्लसौ (\ददते पापं वाङ्मनःकायसंचित' ॥ 

प्रातमेद्गन्ना.ररमे । 

वामनपुराण,-- 

^“ दूवे। दधिषपिरथो दकु घेनु मवत्छां टषभं सवणे । 

खट़्ोमयसख म्तिकमच्ततानि लाजामधुत्राद्यणकन्यकाश्च ॥ 

श्वेतानि पुष्पाणि तया श्रमो च इताश्ननं चन्दनमकंविम्बं। 

श्रश्वत्यटचं च समालभेत ततख कुर्य्यान्निजजा तिधम् * ॥ 

तया,-- | 

“ अर्रत्थं तौैराजं च सेवते न तु मंस्यगरेत् । 

श्रश्वत्यं पङ्कुवारेण तौथराजं च पवेणि ” ॥ 

(१) दरते। (र्) लम्भने । 
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श्रचाश्त्यटरस्यन यतप्रातमंङ्ललन विहितं तदतिरिक्र 

निषिद्धं । मन्दवारे चान्यदेवस्पग्नं फलायं विधोयते । समुद्रस्य 

स्पप्रनमपि विहितेतर निषिध्यते। पवंणि च ठतौयभाग स्यशन- 

विधिः ¦ 

तच 

“ सिन्धोः सेतोः सरखत्याः मङ्गमात् पुरुषोत्तमात् 

विना पवं सरिन्नायं स्पे दन्यच् न कचित् ”॥ 

तेन पुरुषो-तमादिवयतिरिक्रस्यले पतव्यतिरेकेण ममुद्रस्यशंनं 

निषिद्धं । सनाङ्गलेन समुद्रस्य विधानात् स्रानकालौनस्यग्रनल 

न निषिध्यते न च स्यगेननिषघधपरः । ्रविहितस्पग़रननिषेधपर- 

तलो पपत्तेः । श्रनि हि साननिषघः स्छत् । 

°^ स्ग्रनाद्धिल्वटरचम्य दशंनादन्दनाद्पि। 

श्रदोराचरतं पापं नश्यव्येव न स्प्यः” ॥ 

शसय्यानि । चाण्डालस्पगरेनविएस्चा नि स्नानारमनप्रकरणा 

व्याख्यातानि । 

मनुः - 

“ श्रनातुरः खानि खानि संस्पेद् निमित्ततः । 

रोमाणि च रहम्यानि सर्वाष्टेतानि वजेयेत् ” ॥ 

याज्ञवरश्यः, 

° गोब्राद्यमणनलान्नानि (“नोषो न पदा सपशेत् | 

उच्छिष्टः केनाणङ्गेन स्पुरत् । पदा च ्रण्धो न सप प्रत् । 

(९) नोच्छिष्टोन ५ सप् | 

---- = ~ 



नित्याचारप्रदोपः। ५८द् 

महाभारते, - श्रसुरपिषये ण्च्छरोत्राक्य। 

^ श्रपटृत्त पयोन्तिष्ठन् (\'उच्छिष्टस्य स्पश्रन् तं ” । 

तेन दानवेषु नादं वसामोति मग्बन्धः। उच्छिष्ट दत्यनुदत्तौ 

सम्बन्धः । 

“ न स्पृशेच्च तथाभरिरः” | 

दंवलः,- 

"° ति रोभ्यङ्गा र) विषेण तलना ङ्गं विने पयेत् `' । न तिमम्बन्धः। 

महाभारते.- 

^“ श्िरःस्नातस्त् तेलेनङ्ग किचिदपि स्यपरेत् ”। एतच्च 

स्नानाङ्वनोक्र । पुनः स्नानक्त्रनमध्ये गणनं प्राधश्चित्तविग्रषा्यं। 

दूति त्वष्टानि स्रालकन्रनानि । अ्रच् भ्रोचजानि। खवयाग्रव्यभदेन 

द्विविधानि । तच भगवन्नामखरःणं सवच प्रमिद्भं । मामान्यतो 

धिगेषत््च । महाभारलौयगिष्णनामस्रण य दूद् प्रणया न्नित्य- 

मिव्यादिषूपेण विरिति ततृफलाथ | 

परय भगव्रद्रौतमधिहत्य मदाभारते,- 

^° श्रदावाननुखयश् पररणयादापि यां नरः 

सोऽपि सक्तः पुभान् लाकान् प्रप्ुयात् पु्छकमंणां ” ॥ 

एव. - 

^ अद्धयापपि जरुरुखरेष्र ! श्रतेन कथितेन च । 

गजेन्द्रमोच्णे नेद द्ौचमायुरवाप्रुयात् » ॥ 

(९) उच्छिरटश्चा। (र) अवशिष्टेन । 
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दरति विष्णघन,- 

एवं तच स्तोचश्रवणं । गश्िवनामय्रहणं शिवस्तो चश्रवण । सूयं 

नामश्रवणं । दुर्गानामगय्रहणं । माकंण्डयपुराणोयदे वो माराक्य- 

अवण | 

"' ओ्रोग्यन्ति चेव यो भक्षा मम मादाक्यमुत्तमं "' । 

दत्यभिधानात्फलाये गणेशस्तो चना मश्रवणं च । 

अ्रयाश्रयाणि- 

माकंष्ड यपुराण,- 

“ वेददेवदिजातौनां साधुमत्यमशात्मनां । 

ग्रः पतिव्रतानां च तथायं चै(\ तपसखिन ॥ 

परिवाद् न कुर्वत परिदासेऽपि पुत्रक! 

कुवेतामविनोतानां न ओ्रोतव्य कथचन" ॥ 

देवलः,- 

^“ खड पररदस्यानि नेगोपप्ररणयान्नरः "' । 

यमः.- 

"° नेव रूयान्नघ्रणयादुष्टवाक्यं कथंचन " । 

दृष्टवाक्य. परदोषाभिघायिवाक्य॥ 

तया,- 

"° ब्राह्मणानां परोवादो (रनिन्दा वापि प्रवन्तते। 

कणँ तत्र पिधातब्धौ गन्तव्ये वा ततोऽन्यतः ” ॥ 

(१) तथा यक्लं तपखिनां | (र) निन्दार्थाभि। 
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वायुपुराणे,- 

“योगं परि वद् द्यस्तु ध्या निनं मोचकं चिण । 

स गच्छेन्नरकं घोरं ओतारख्च न मंग्रयः" ॥ 

चाण्ड़ालग्रापयषु वराहपुराणे,- 

““ श्रुता परस्य वाक्यानि यद्धवेन्ममभद्ना । 

तेन पापेन लिष्ेऽदं यद्यहं नागमेत्य॒नः " ॥ 

दति (*खरव्याश्रयाशि । समाप्नानि श्रोच्कत्रतानि | 

दलि ओ्ओमन्प्रदामहोपाध्यायायिविदाजपेयनरसिदविर चिते 

नित्याचारप्रदोपे ठतोयभागक्शत्य समाप्तम् 

(१) खोतब्याखोतव्यानि। 
४ 



प् नित्याचारप्रदोपः, 

अथ चतुधेभागक्लत्यम् । 
अच च ब्रह्धयचारिणो.' ऽग्यङ्मज्जन चाच्तणो"'रिति मनुना 

चाभ्यङ्गनिषेधादुत्तरेषां रेतद्िरोधाच्च रटदस्यस्यापि ब्रह्मचारि 

धर्मातिरे गणादभ्यङ्गनिषेधः प्रतिभाति । 

तत्त् नास्ति, ` 

^ नित्यं नेमित्तिकं काम्य क्रियाङ्ग मलकषंणम् ” । 

दति (\चाङ्ग मलापकषणस््ानाभ्यनुन्नञानात् । मलापकषेणं 

नाम स्तानमन्यङ्गपूवकमिति याख्यानात् । 

दचसखतो च,- 

“नित्यं नेमित्तिकं काम्ये सिविधं स्नानमुच्यते , 

तेषां मध्ये तु यन्नि्यं तत्पुनर्भिंद्यते तिधा ॥ 

मलापकषेणं वाद्यो मन्त्वन्त् जले स्मतं । 

मनग्ध्यासतानमुभाग्यां तु सानद्शणः प्रकौरतिताः" ॥ 

दूति नित्यस्नानमध्ये मलापकषणस्तानस्य मणनादस्य निरव- 

काश्रवेन गदम्यकधमवात्तदिर्द्धव्रह्यरारिघमस्ाग्यङुनिषधष्या- 

निदेशः किच श्रष्टम्यादौ तेलाभ्यङ्गनिषचस्य तदिडहिते तदित- 

रताभ्यनुज्ञापरल्े पय्यदामलन लचणाप्रसङ्गादष्टम्याद्।वेव दोषा- 

पत्तस्तत्मायश्चित्तविरोघान्नरकपानस्मतिविरोधाच यद्यपि नान्य- 

तियथिव्वनुन्ञापरतं। तथापि मवेद। निषध्यवे तियिविग्रोषनिषेध- 

वेयथ्य प्रसङ्ग एवान्यथानुपपत्या तिश्यन्तरे ऽनुज्ञां सूचयति) न च 

दोषातिश्रयायलेन विग्रषनिषेधः माधंकः | 

(१) श्राखेन । 
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टो षातिशरयकनल्पनापेदया ("तहिं तच्रानुज्नाकन्यनस्य परोक्ष 

युक्तिमाहित्येन लघुलादि ति गद्यस्य नाभ्यङ्गनिषेधः । 

ततर विष्टपुराणे- 

^“ चत् दंश्यष्ठमो चेव श्रमावास्या च पूर्णिमा । 

पर्वाष्ट्तानि राजेन्द्र! (ररविस्क्रमणे न च” ॥ 

^ तैलस्तोमांमभोगगे च सवग्येतेषु पर्व॑सु । 

विषम् भोजन नाम नरकं प्रतिपद्यते” ॥ 

श्रच तेलपटस्य तिनप्रभवस्रे मुख्यता । सपादवै च। 

कात्यायनः । तेलप्रत्ययानु्रामनस्य महाभाष्छता च गोण- 

प्रयोगेण प्रत्याख्छानाुषेपेर डके मुख्यत नत्रभावान्यतल निषेधे 

तज्निषघः । यत्त पठन्ति. 

““ पक्ततेल गन्यतेल्न भाष॑प पुष्यवामिते ` । 

नज्यादथाष्यदृष्टं स्यात् द्रयान्तरयुत तया ॥ 

तथा.- माष्पस्य प्रतिप्रमत्रोऽनुनाद् एव। पक्ष7लाभ्यनुज्ञायां 

दृष्टान्ताः । एवं विचराहम्ताश्रवणर्देषु तेलमित्यपि वामनपुराणणैय 

तिलप्रभव्नेहपिषयं । तत्त॒ बद्ध गातातपवचन,-- 

^" श्रामप्तमक्ुन दन्ति तेलगरहणमषटमो ” । 

तदष्टम्यां तिल्सेदस्य दोषातिगश्रयायं । 

चतुदश्थां तु “श्रासप्रम कुल दन्ति शिरोऽभ्यङ्ग चत्देऽै""ति 

व्रचनात् शिरोऽभ्यङ्गं एतमषेपादेरपि निष्धः। न गाचाभ्यद्ग । 

वामनपुराणे- “ नन्दासुनाभ्यद्गमु पचरेच्च | श्रव सरसतेहनिषधः। 

(१९) तदितर्ता | (२) रविसंक्रान्तिरेव च। 
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पक्तारं काक॑भ्यनुज्ञा । नन्दा प्रतिपत् षष्ठयेकादश्चः। एवं 

च षष्ठौषु तैलमिति तैलपदं कखेहमाचपरं । दोषातिश्रयायं 

वा तेलस्य पुननिंषधः । 

तथा, सप्नम्यां तेलसंस्यर्ादिषु भार्य्यां विनश्छतोति तजर 

वथाख्येयं | तच तेलभच्षणमपि निषिद्ध । 

तथा,- यच तेलो पभो गनिषेधस्तच भकच्षणस्यापि निषधः । 

तया,- 

^ मोदान््रतिपदं षष्ठो कुडरिक्रां तिथिं तया ) 

तेलेनाभ्यञ्नयेचम्ह॒ चतुभिः परिङौयते ” ॥ 

चतुभिः, श्रायुःप्ज्ञाय ्रोवलेः । तेन रतुर्थोनवम्योरपि 

तेलनिषेघः । 

श्िष्टाः,- 

“ पिहश्राद्ध प्रगे खाने दादश्यकादशोषु च। 

सुराखानसमं तेलं तस्मा तैलं विवजेयेत् ” ॥ 

गार्ड़,- 

` उपो षितम्य व्रभिनः छत्तकेग्रस्य नापितः । 

तावत्मौ स्तिष्ठति परौता यावत्तैलं न संसत् " ॥ 

तया,- 

““ (९ दत्तापक्रोलिमेरण सुताश्च वित्तस्य नाश्रो निघधनत्वमायुः । 

सग्यादिषौरान्तदिनेश्वराणं तेलोपभोगे क्रमश्रः फलानि॥ 

रविक्ुजगुसग्डकवारेव्वपि निषेधः । 

(१) त ता | 
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ममाचारस्तु खौणामेव वारवअंनविचारो न पुंखामिति । 

यत्त चिन्तामणौ, 

"° पञ्चमो दग्रमो चेव पूणिमा च चयोद्शौ | 

एकादशौ दितोया च दयोरयि च पच्योः॥ 

श्रभ्यङ्गस्लानपानादे(पर्योऽच तेलं न मसपशरेत् । 

चतुणों तस्य ठड्धिः स्याद्भना पत्यवलायुषां '' ॥ 

श्र पूणिमायामपि धनादिकामस्य (रविधिनिषेधाभावः। 

निषेधम्त॒ निष्कामस्य । तच चिचादिनख्चयोगेऽपि विहितत्वादेव 

न दोषः । प्रवेि इविःरेषमांमभक्चणवत् । 

तथा च ज्िष्टाः पठन्ति- 

“ दशम्यां तेलमस्यषा यः स्नायाद् विचच्णः । 

चलारि तस्य नश्यन्ति श्रायुःप्रज्ञायो वल "` ॥ 

तद्पवासमाचं नित्यत्रतषिद्या काम्यत्रतानुष्टानाभावे (रबोध्यं । 

देवलः,-- “ शरिरोऽभ्यज्गावग्रे षेण तेलेनाङ्ग विलेपयेत् ” । 

ने तिमम्बन्धः । भिरःकार्य्यायं एयगेव तेल मित्यर्थः । 

““मवेदा त् तिलैः सानं पुण व्ामोत्रवोन्मनिः " । 

दति वचना न्निषधामावाच्च तिलयपिष्टेन सवं [दने स्नाने न दोषः 

यन्तु चिन्तामणौ. 

^ सप्तमं चाप्यमावास्यासक्राज्तिग्रहणेषु च । 

धनपुचकलत्ार्या तिनपिष्टं न मंस्गणरत् १. 

[री (4 

(१) येऽच तैलं न सेवते । (र) पिधिवद्वलान्निषेधाभावः। 

(३) बोधय | 
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तया,-सवंदा स्लानविधिपुष्यतावाक्यवलाद्धनपु चकलचकामम्य 

काम्यो निषेधः , 

यत्त,- 
.9 

^^ प्रतिपद्यनपत्यः स्यात् दितौयायामपन्नोकः , 

द् श्रम्यामधनं स्नानं सवं हन्ति तयोदश ” ॥ 

तदारोग्यक्लान विषये राजमान्तैण्डो पमदहारात्यरमेव । 

शिष्टाः पठन्ति,- 
८८ श्रौ । € * ~) (९) € 

प्रोकामः सवदा स्नानं कुर्य्यादामलक!*नेरः। 
+| ६ 9 परे 

तुख्य यामलकविष्णरे काद्श्यां विश्षतः ॥ 

गङ्गास्नानाधिक्रा घाचौ प्रोक्ता माघववासरे । 

विघ्नानि नेव जायन्ते धाचोस्ताने न वे न्णां ̀  ॥ 
त ~ 

श्च श्रषः, 

“^ नवम्यां दरग्र॑मप्नम्यां क्रान्तौ रविवामरे | 

चन्दर य्यापरागे च स्नानमामलकेम्यजेत् ' ॥ 

एतच ओ्रोकामनाभावेऽवगन्त्यं । ददं च मनापक्रषणस्तान- 

स्या पश्य कर्तव्यलारेल निषधरद्नि तिल्पिष्टेनामलक्रणिष्टिन वा वडि- 

र्द्धतोदढकेन मलापकषेणस्नान कला माधाङ्किक्नानारमः कायः। 
(1 

दचः, 

८८ -# र चतुय च यथा भगे स्नानाय सृदमादरेत्। 

निलपुष्यकुगशरादोनि स्नान चाङृचिमे जले” ॥ 

~~~" -------------~~-~ ~ --------~ ---- -~~---- ----- ~-- ~~~ -----~---- -~----~---- ~= क श ज क 

(९) दिजः। 
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तन्न खञानदेश्राः प्रातःस्नानप्रकरणनोक्ताः। नदोषु देवखाते- 

व्ि्यारिना । तद् पलचेणएमषटतरिमे जल इति । 

कात्यायनः, श्रतो नित्यं स्नानं नद्यादौ मद्गोमययवक्कुशर 

तिल्लसुमनम श्रादन्योदकान्तं गल्या प्रयचौ देर प्रतिष्ठाप्य प्रचाल्य 

पाणिपादं क्ुगागरग्रहेः वद्धशिखायन्नोपवोतौ चाचम्यो(\सगहाति 

तोयमामन्यजे 'दयेतेतमिति'' “सुमिन्चा न दत्यपामञ्नलि- 

मादाय “दुम्त्या" दृति देष्छं प्रतिषिदेद्नभिषददितस्ह्तरस्ां 

दिशि कटिवम्टुगजंघ चरणो करौ खदा तिखः (रप्रस्ाल्या- 

चमनमस्योद्कमालभतेङ्गानि शदेदं विष्णरितिष्घरय्याभिमुखो 

मज्जटापो श्रस्मानिति खाला ९'दिताभ्य दत्यन्मज्य निमज्ज्योन्द्म- 

च्ज्यारम्य गोमयेन विलिम्पे न््ानम्तोक'" दति ततोऽभिषिचदिमं 

सेव्ण दति ““तिष्भिर्मापडदुन्म मुञ्चन्ति" मावण्टयेत्यन्ते 

नेतन्निमज्ज्यो नज्ज्याचम्य दभः पावयेटापोद्िषटेति" तिद्टभि- 

रिदमापोदविष्यति ्देवोरापो” इति दाभ्यं | “श्रपोरेवा- 

द्रुपदादिव" शननोरवो'" श्रपागे समपोदेवि पुनन्त् मे नवभि- 

शित्पनिरमत्योकारेण वयाहतिभिर्गायश्युःदावन्तं चान्तेजलेऽघमषेणं 

िरावक्तयेद्ुपटां वायं गौ रो ् युच५! वा प्राणायाम वा सशिर 

स्कमोभिति विष्णोर्वा स्मरण । 

योगौ यान्ञवरश्यः,- 

^“ द्रो मयतिल्यान दर्भान पुष्याणि सुरभौोणि च। 

(१) र्होति | (२) प्र्ताल्यातचम्य नमस्योदकं | 

(३) उदिदाभ्य। (8) गेस्तिवा ऋचंवा। 
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्रारेत् सानकाले तु खानाथं प्रयतः प्ररचिः ॥ 

गत्वोद कान्तं पिह ९तुमास्थापेतत् यक् चितौ । 

चिधा क्य्यन्मदन्तां तु गोमय च विचच्चणः ॥ 

अधमोत्तममध्यानामङ्गानां चालनं तु तेः 

भागे: प्रथक् एक् दुर्य्यात् चालने श्टदसङ्करः ॥ 

श्रद्धिष्डेद्धिश्च चरणो प्रचाल्यासम्य वे शचिः। 

उरू हो तिरपस्लोयसुपस्थाय प्रदकिफं ॥ 

आवत्तयेत्तदुदकं ये ते शतमिति यचा) 

सुमिच्या न दत्यश्नलिमुद्धरेदेवतं खरेत् ॥ 

सुमिया न दति दय्यां ध्यायं चापः प्रसेचयेत् । 

अद्धिष्टद्धिश्च गा्ाणि क्रमशः स्वनेजयेत् ॥ 

एकया तु शिरः चाल्य द्वाभ्यां नाभेरधो(९)ऽपि च। 

कटिवस्त्यसजंघे च चरणौ च नरिभिस्तिभिः ॥ 

प्रचाल्य दस्तावाचम्य नमस्छत्य जलं ततः । 

यत्किचिदिति मन्लेण नमस्यत्मयताश्नलिः ॥ 
यत्र खाने) तु यत्तोयं नदौ पुण्यतमा तु या। 

तां ध्य।येत् मना वाद्यादन्यन्ष्टं विचिन्तयेत् ॥ 

गङ्गा दि पुष्छतोर्यानि रभ्िमिादिषु सस्मरेत् 

उदु त्तममितिविग्रषात्तव्ननं प्राद्युखः पटवः ॥ 

येन दैवाः पवि्रेति कु््{दालम्भनं चिभिः। 

(१) विविक्त । (२) रथोपरि । 
(३) स्थाने । 
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महाव्यादइतिभिः पञ्चादाचामेत् प्रयतोऽपि खम् ॥ 

आलभेत ब्डदङ्गानि ददं विष्णरिति व्वृ्ा । 

भास्कराभिमुखो मन्नेदापो दयस्मानिति त्वचा ॥ 

ततोऽव्व्य गाचाणि निमज्योन्मज्ज्य वे पुनः । 

श्राचम्य गोमयेनापि मानस्तोक्या समालभत् ॥ 

ततोऽभ षिचन्मन््स्तु वारूणेश्च यथाक्रमं । 

दम मे वसणा इत्यग्यां तन्नः मत्वल्न दत्यपि॥ 

श्राप उदुत्तममिति सुञ्चत्वावग्टयषु च । 

श्रभिषिच्य तदात्मानं निमनज्ज्योन्मज्ज्य वे पुनः ॥ 

दभेम्त पावयेन््न््ेदलिङ्ः पावने: इएमेः । 

श्रापोदष्टठलि तिद्धभिरिदमापोदविश्मतौ ॥ 

देवोराप दति दग्यामापोदवा म दृ्चा । 

द्रुपदादिव इत्युचा शन्नोदगोरपां रम ॥ 

श्रापोदेवो पावमान्यः पुन '\वादाहतेन च । 

चित्पतिर्मति च शनेः पाद्यात्मानं समाधितः ॥ 

जललमध्य स्थिता विप्रः शष्डभावे दरि स्मरन् । 

ऊकारेण व्यादलतिभिगायनच्या च समाहितः ॥ 

आदावन्ते च कूर्वोल अभिषेक ययाक्रमं | 

श्रपां मस्ये स्थितस्येवं माजन च विधौयते ॥ 

अन्तजेले जपन्मग्मस्तिकृत्वमघमषेण । 

द्रुपद वा जिराट्त्य श्रयं गौरितिवत्यच ॥ 

(२) पनन्त्वा ् ाल्वुचो न वा। 
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हसः इए चिष दिल्यृच चिराटत्य जपेदय । 

अन्यानि चेव द्क्तानि सतिदृष्टान्यनुस्रेत् ॥ 

सव्यादइतिं सप्रणवां गायचँ चिजेपेदय । 

श्रावत्तयेद्रा प्रणवं स्मरेद्वा विष्णुमयं ॥ 

विन्णरायतनं ह्यापः स द्यपां पतिरुच्यते । 

तस्येव सूनवस्वेतास्तस्मात्ं द्यश संस्मरेत् ॥ 

नरादपः प्रद्ता वे तेन नारा ईति स्मृतः। 

ता एवास्यायनं यस््मात्तन नारयणः खतः ॥ 

यो हि व्रतौनां दैवानां यमस्य नियमस्य च । 

भोक्रा च यज्ञतपमां योगिनां ध्येय एव च ॥ 

ध्यायेन्नारायणं देवं ज्नानादिषु च कमसु । 

प्रायित्तेषु भवेषु दुष्कृतान्पच्यते पुमान् ॥ 

परमादात्कुवेतां कमे प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । 

स्मरणादेव तददिष्णीः मम्ूण स्यादति रतिः ॥ 

तद्विष्णोरिति मन्त्रेण मन्नेदष्पर पुनः पुनः । 

सद्भिर श्च कन्तव्यं श्रो चमाटौ यथाविधि ”॥ 

दूति ग्रद्खुःवचनात् कख्ानस्य प्रागेवाधमोत्तममध्यमाङ्गचालनं 

स्रदा कृत्वा गोमयेनापि कत्तं एतद नन्तरमेव (र्प्रभाते विद्य- 

मानेन्येवं स्नानोपक्रमविधानादिति व्दन्ति। तेन एकया तु 

शिरःच्ास्षन इत्यादिचालनानन्तर जानमध्यगतमत्यवगनतव्य । 

 ततोभिषिश्ेन्मन्तेस्तु वार्णेख यथाक्रम""मित्यत्र लं नः सलं न 

(९) प्रभूते । 
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दत्यमयोर प्निवरुणत्वारष्टिन्यायेम वार्णावार्णसमुदाये वारणशर्द्ः, 

कमकथयनारेव मन्वक्रमप्रासतेयेयाक्रममिति प्रतिवचनं । श्रभिषेकश्य 

प्रति मन्त्रं भेद्कथय(* नाय, श्रन्यथा हि मन्त्रव्कलस्य विवकितला- 

दष्टमन्त्रकरणक एवाभिषेकः स्यात् । 

यथाक्रमं दत्यस्य लिङ्गम्यानन्यगतलात्त् तद्भेदः । खयस्याभि- 

मुखो मन्नेदिति तङागादिषरं । 

खवल्सुश्रोतः शयित दति नरसिहपुराणएवचनादिति लक्लौधरः। 

ग्रङ्खः,- | 

“' क्रियास्ञानं प्रवच्यामि यथावद्नुपूवंशः । 

द्धिर द्धिश्च कन्तेव्य शौ चमादौ यथाविधि ॥ 

जले निमप्रस्ढन्मज्ज्य उपस्यश्य यथाविधि । 

लौ य स्यावाहनं कुर्य्या त्त प्रवच्छाम्यतः पर ॥ 

प्रपद्यं वरणं देवमन्भसां पतिमुष्नित । 

याचितं देहि मे तौयं स्वेपापापनुत्तये ॥ 

तोयमावाहयिग्यामि सर्वाप(रुदिनिषदन । 

मान्निष्यमस्सिन् वै तोये भजतां मदनुग्रहात् ” ॥ 

श्रयं चतावारनमन्त्ः। यान्ञवल्कोये सानेऽन्तरानुरक्र(२)र वगभ्नयये 

माकाचलात् । बौधायनः, “हस्तो प्रचाल्य कमण्डलुं श्त्पिण्ड च 

परिग्ट्ह्य तोयं गवा तिः पादौ प्र्तालयेतच्तिरात्मानमथ ईति 

(१) मेदज्ञापनाय। (र) सर्वाघविनिद्रदनं । ̀ 
(२) याज्ञवल्कालानेष्वावादने मन्तान्तर सणक्तेर वगन्तव्यमा कांन्ति- 

नत्वात् । 
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ब्रवते आश्रानमपोदेव गहं गोष्ठं शेखं च ब्राह्मणाः (\प्रशाष्य तु 

पादौ नान्तः प्रवेष्टयं | 

यथाऽम्मो भिरभिपद्यते, 

^ हिरण्यष्ङ्ग वरुण प्रपद्य तौये मे देहि याचत । 

यन्मयामुक्रमसाधघूनां पापेभ्यश्च प्रति्हः ॥ 

यस्मान मनसा वाचा कमणा दुष्कृतं शतं । 

तदन इन्द्रो वरूणो दृस्तिः सविता च पुनः पुनः” ॥ 

तच पादप्रलालनायं जलप्रवेग्रमन््रख्च । साकांचवादेव यान्न 

वहक्यसञान विधिना ग्रद्यते । 

पद्मपुराण,- 

““ नर्मय भावण्एद्भिख॒ विना कान न विद्यते । 

तस्मान्मनो विश्ञ्चथं स्नानमादौ विधौयते ॥ 

श्रनुटत्तरट्रतेवां जलेः सानं समाचरेत् । 

(रद्द प्रकन्प्रयेदिदान् मूलमन्त्रेण मन्त्रवित् ॥ 

ॐ नमो नारायणायेति मूलमन्त्र उदाहतः । 

दभेपा णस्तु विधिना द्याचान्तः प्रयतः शुचिः ॥ 

चतुहस्तसमायक्रं चतुरख समन्ततः । 

प्रकर्प्या वा इयेद्रङ्ा मे भिर्मेन्ते वि च्चणः ॥ 

विष्णोः पद प्रता सि वेग्णवौ विष्ुपूजिता । 

पादि नस्त्वं नमम्तस्मा दाजन्धमरणान्तिकात् ॥ 

तिखःकोय्योऽद्धकोरो च तौर्यानां वायुरब्रवोत् । 

(१) मुखं । (र) वौं 
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दवि भुश्यन्तरोकरे च तानि ते सज्ति जावि! ॥ 

नन्दनोल्येव ते माम देवेषु नन्दिनोति च। 

नन्दा पृथवो च दरभगा विश्वकाया श्िवाशिता ॥ 

विद्याधरो सुप्रसन्ना तथा लोकप्रसादिनो । 

चेमा च जाङ्कवो चेव श्रान्ता शान्तिप्रदायिनौ ॥ 

भागोरयो भोगवतौ जाङ्कवौ चिद्श्श्वरौ | 

गङ्ख दैवि नमम्तुभ्य प्रसोद परमेश्वरि! । 

एतानि पुष्यनामानि स्नानकाले प्रकोत्तयेत् ॥ 

भवन् मन्निर्हिता नत्र गङ्गा चिपयगामिनो । 

सत्तवाराभिजप्रन करमपुरयो जितः ॥ 

मद्धि कुर्य्याष्नल ग्यः चिख्तुः पश्च सप्र वा। 

तान कुर्य्यान््टा (तेन श्रामन्् तु विधानतः ॥ 

अशरक्रान्ते रथक्रान्ते विष्पक्रान्ते वसून्धरे । 

टत्तिके इर मे पापं यन्मया दुष्ठुतं ₹त ॥ 

उद्धतासि वराहेण हृष्णन ग्रतबाङ्कना । 

नमतत सवेलोकानां प्रभवारिणि सुत्रते॥ 

अयं सानविधिवंद मन्त्रशून्यलात् सवेवणेखाधारणः। शूद्रस्यापि 

पुराणएमन््ेण यदणा धिकारादित्याह्ः । वस्तुतस्तु “ दष्णोभेव डि 

शदरस्य स नमस्कारक स्मृतमिति वचनान्नम दत्युक्ता मव्जनमाचं 

श् दयेत(रोजञच्छौधरः । भच तोयं कल्यनसाकां चनाट् याज्नवखोय- 
~ --------~-~-~--------~-----~--~---~--~---~------~------------- - १ 

(१) तच । (र) गूड्स्येति । 
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लानेऽपि ग्राह्य । गङ्गाश्रवण(\मन्त्रोऽपि तौर्यश्रवपो प्रवन्तते । 

सप्तवारं जलामिषेकस्वमिषेकान्तरादिरद्धलान्न प्रवत्तते श्रनुक्र- 

मन्त्रके खद्ररणो श्रश्वकरान्ते इत्ययमपि मन्त्रः प्रवत्तेत दूति वदन्ति । 

वश्िष्ठः,- 

^“ श्रक गमिर्वा चयेत् सान मध्याङ्भात् प्राजििशेषतः। 

प्रयतो खद्मादाय दुगमा.ः' च गोमय ॥ 

स्थापयित्वा तथाचम्य ततः सरामं समाचरेत् । 

शदेकया शिरः चाद्य द्वाभ्यां नाभेरयोपरि ॥ 

अध तिषभिः कायमधः पादौ तयेव च। 

प्रचाद्य सवेकायं च दिराचम्य यथाविधि ॥ 

ततः संमानेन दुर्य्यारदा प्रवं तु मन्त्रवित् । 

शरशवक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे ॥ 

ठत्तिके र मे पापं यन्मया दुष्कृत छत । 

च्धूतामि वराद्ेण छृष्णेन शतबाङ्ना ॥ 

म्बत्तिके त्वां प्रगक्ञामि प्रजया च घमेन च। 

म्टत्तिने ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनामिमन्लिता ॥ 

सन्तिके जहि नः मवं यन्या दुष्कृतं छतं । 

प्टत्तिके देडि मे पुष्टिं लयि सवं प्रतिष्ठितं ॥ 

पुमख गोमथेनेवमयमयभिति ब्रुवन् । 
अश्रमं चरन्तोनामौचौीनां रसं वने ॥ 

(९) गक्ाक्षर्णमण्छोऽपि । (२) दूर्बामा्र | 
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(रश्रासास्टषमपन्नोनां (र)पतितं कायग्ोधनं । 

(रेतसे रोगांश्च शोकांश्च पापंमे नुद गोमय! ॥ 

काण्डात्काष्डादिति द्वाभ्यां दूवैया मुपरशेत् । 

छृलेवं माजेनं मन्ते श्क्रान्ता दि भिस्ततः ॥ 

“ये ते श्रत"मिति दान्यां तोर्यान्यावादये(भत्युनः। 

कुरुते चगयागङ्गाप्रभामपुष्कराणि च ” ॥ 

अत्र मध्याङ्धात् प्रागिति चतुथभागोपलच्षण. अतएव क्रम- 

विधानमाच स्ञानादौनां न कालविधानमिति भ्रमो न कन्नैदयः। 

गोमयालम्भनकराले क्रियमाणन्वादिमन्त्लो श्रग्रमयमिति यान्न- 

वसकौये गोमयालम्भे साकांचत्वात्मवत्तेते मानम्तोक इति मन्त्रस्य 

मन्त्रकरणमन्त्रव्रन विरोधाभावात् । काण्डादिति दाभ्यां दर्वा 

माजनमधिकलात् याज्ञवल्कौये वैकल्पिकं । 

याज्ञवष्क्यः,- 

" सन्ध्याच्य तु कन्य दिजेनात्मविदा मदा” । 

तया.- 

^^ पूवां सन्ध्या तु गायको माविचौ मध्यमा स्मृता ' । 

मध्यमां सन्ध्यामभिघाय गह्खः,- 

"एष एव विधिः प्रोक्तः मन्ध्ययोख॒ दिजातिषु । 

तस्यां मध्यममन्ध्यायां सा विचो दिजमन्तम। ॥ 

युवतों शएक्तवणां च चारुरूपां चतुजां । 

(१) तासा । (र) पवि | 
(द) त्वमे। (४) त्ततः 
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` श्णक्तवासदयोपेतां ताकस्कन्धगतां एएभां ॥ 

शङ्खन्वक्रगद्ा पद्मघधारिफौः विष्णदेवतां । 

विष्णलोकनिवासां तामायान्तों खस्येमण्डलात् ॥ 

रक्रा भवति गायकौ सावि बरुक्तवणिका । 

दूति श्रच्र सूय्येमण्डलादिति मप्तम्ययं पञखमो ` । 

खो गो यान्ञवरुक्यः.- 

“* ज्रचम्य पश्चादात्मानं चिराचम्य शरनेरम्न्(\) | 

अरयो(ःपतिष्टेदादित्य.रःमड्ध पष्यान्विनं जल ॥ 

प्रकिप्योदयसुदुत्य चिच तचचुरित्यपि। 

हसः प्रविषरेलानि पावनानि कएभानि च ॥ 

एतच्जपेदृद्धवाङ्धः खख बोच्छ ममाद्दितः । 

गायच्या च यथयाशक्रिं चोपम्याय टिवाकर ॥ 

विभ्वाडित्यनु वाकेन द्टूक्तन पुरूुषम्य च | 

शिवसकन्त्ेन नया मण्डललन्राद्धाण्न च ॥ 

दिवाक्ये मोरे मन्त्रन्येख शक्रितः | 

जपयज्ञो इह कन्तेव्यः मर्व.*यनज्ञप्रपणीनकेः ॥ 

पविते वि विधेश्वान्ये रुद्धो पनिषदा तदा । 

श्रध्यात्मविद्या वित्िघा जक्नव्या जपमिद्धये । 

प्रदचिण ममामसाद्य नमस्छत्योपवेश्य च ॥ 

(९) स्खून् । (र) अयोप्रदिष्े। 
(द) मूड । (४) वेद । 



मिद्याचारप्रदीपः। ६०६ 

दर्भषु दभेपाणिः स्यात् प्राङ्ुखस्त हताश्नकलिः । 

खाध्यायमतु ययाश्रकति ब्रह्मयन्ञायमाचरेत् ॥ 

श्राकंशादानश्ाये च परमं तप्ते जपः। 

यः द्भया दिजोऽघौते खाध्याय श्क्रितोऽन्वद ॥ 

्आदावारभ्य वेदे तु खाचोपय्यपरिक्रमात् । 

यद् घोतेऽन्वह श्क्षा स खाध्याय दृति सूतः” ॥ 

तच मध्याङ्कमन्ध्यायां जलान्नलि.प्ररेपपुष्यात्ितवनियमः । 

यत्प्रदक्छिणं (रप्रक्रामति तेन पाप्रानमवधुनन्तोति तेत्तिरौयश्रतौ 
वाक्यग़्रषे उद्यन्तमस्तं यातुमितिश्वणान्प्ध्याङ्कसन्ध्यायां प्रदङछिण 

ममन््रक नामोदित्याह्ः। तजाप्तिदेशातप्रवन्तते इत्यन्ये ग्िव- 

मंकनल्पश्च॒ मध्याज्ितप्रसिद्धख्कुषद्क । मण्डलब्राद्धण यद्ये तन्मण्डलं 

तपतोत्यादिकाण्वप्रसिद्धं । दिवाकौत्यः। र्द्राध्यायारिमन््ा- 

च्रध्येदप्रसिङ्धाः । 

मोराः। कदढाचनस्तरोरसि। कदाचनः प्रयच्छसि यज्ञो 

देवानामिति चयो ग्राह्याः । श्रन्ये पविचमन्त्लाः | श्रघमषेणप्रतयः। 

ग्णद्यो पनिषद्ाः। माचाह्द्धप्रतिपादकवेदभागेन । श्रध्यात्मविद्या 

(>द्धिविघाः । मगुणन्रद्भयवरायि । अच जपयन्नपद स्तुतिपरं | 

्रादावुपस्थानाभिधानात् । दभपाणिः पवित्रोपद्यदहव्यतिरिक्र- 

दभ यस्त: । 

प्रद् चिणफनमस्कारो पवेशनादिब्रह्ययन्ञाङ्ग । तेन कालान्तरे 

(१) प्रत्िपेत् । (२) प्रक्रमन्ति 
(३) विविधाः 

9 € 
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ब्रह्मयज्ञो । श्र म भवति । यच करन्तश्यस्तच भवति । पेटौमसिः- 

साविश्या मामसेन खाध्यायेन जपो व्याख्यायते जपयञ्ञख् । 

जपः । इतरमन््जपः । जपयन्ञो ब्रह्मयक्नः , यथा सखाध्याये 

मानसो साविश्या दति कन्तव्यता फलं च | तथा ब्रह्मयज्नेऽपोति । 

कात्यायनः । प्रदक्िफोङृत्य नमच्छत्योपविग्दभंषु दभेपाणिः 

खाध्यायं स यथागशर्या वारभ् वेदं श्रापस्तम्बः तस्य विधि(*'र- 

छृतप्रातराश्र उदकान्तं गत्वा प्राततः शरएचौटेगरे श्रघोखोत। यथा । 

खाध्यायमुसृजन् वाचा मना वाऽनध्याये । यद्वघधोतं तच जानन् 

वाचाधौयात् । मनसाऽनध्याये तेत्तिरोयश्रृतौ ब्रह्मयज्ञेन यक्त 

माणः | प्राच्यां दिगि ग्रामाद्च्छति। दशे उदोच्यां प्रागुरोच्यां 

वोदितश्चादित्ये दकिणत उपनयो पविश्य हस्ताववनेनिज्य चिरा- 

चामेत् दिः परिग्टज्य सरदुपस्यश् शिरश्चचृषा नामिके श्रोच 
इदयमालभ्य यत्र चिराचामति तेन चः प्रौणाति यद्दिः परिः 

स्टजति । तेन यज्ञषि यत् सद् पविशति य्स्ृदुपस्यृ्रति । तेन 

खामानि। यक्ष्य पाणिपादौ प्रोद्चति । यच्छिरखच्षौ नासिके 

रोते इदटयमालभते। ते श्रयवाङ्किरमो ब्राह्यणानितिदामानि 

पुराणानि कल्यनगायान् नारायणं सा प्रौष्णति | 

दर्भाणां बह्कशूपास्तोर्योपस्यं कला प्रागामोनः खाध्यायमधो- 

योत। तथा तत्रैव, दचिणोत्षरो पाणिपादौ कला म पवि 

वोमिति प्रतिपद्यते, तदे यजम्त्यों विद्यां प्रह्येषावाचो तत् 

न~~ ~~~ --------~--------~-~------~-------~--~ ---------------- ---- ---~- - ---~ 

(९) रभूत् । 
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परमचर । यथा श्चुभुवः खरित्याटिष्ध तदे वाचः सत्यं यदेव 

वाचः सत्यं तत् संयुक्ताय माविचोँः चिरन्वडगकोद्धशो नवानं । सवि- 

ताभरियः प्रसविताञ्भिचमवाप्नोत्ययो प्रमातदेव प्रतिपदाढन्दार्मि 

प्रतिपद्यते । ग्रामे मनसा खाध्यायमधोयोत । दिवा नक्र वाद- 

स्याश्ौचादेय उतारण्ये उत वाचोतिषठन्नेतासोन उत ग्यानो- 

ऽधौयोतेव खाध्यायं तपसौ पुण्यो भवति य एवं विद्वान् खाध्याय- 

मघोते। नमो ब्रह्मण, नमोऽग्रये, नमः परथि, नम भ्रोषधोभ्यो, 

ममो वाचे, नमो वाचस्पतये, नमो विष्णव, नमो ठहति, करोमि 

मध्यन्दिने प्रबलमधोयोत। नमो ब्रह्मणे दति परिधायतिरन्वाह- 

उपस्पृश्य रटदाएेति ततो यत्कििदिदाति मा दक्धिणा। तच 

ग्रासे मनमाऽधोयोतेति विग्रेषः , श्ररण्छे उन्तेरिव्यनुवादः ; राचौ 

मनसा वाचा वेति विकल्पः राचिरपि ब्रह्मयन्नस्य एकः कालः; 

शेषं प्रयोगकाले वयाख्यास्यामः। म चार्वाक तपेणात्काय्येः ! 

पञ्चाद्या प्रातराह्तेः । वेश्वरे वावसाने वा, नान्यचोक्रनिमित्तला- 

दिति इन्दोगपरिगशिष्टात्कालत्रय स्मृत्यक्त, राच देव्याः कालः 

मत्यक्ः, श्रतपयश्च॒तिः,- श्रय ब्रह्मयज्ञः । खाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञः । 

यावन्त वाल्ला टूमां परयिवों वित्तेन पणां ददत् लोकं जयतोति 

तावन्तं | जयति श्या स चाक्तय्ये य एवं विद्ानहरहः। 

सख्ाध्यायमघोते तस्मात् ख(ध्यायो ऽध्येतयः । 

पथ-श्राङ्कतयो हता^) एता देवानां यदृचः स य एवं 

विदानृथोऽइरहः क्ञाध्यायमघोते पय-श्राहतिभिरेव तदे वास्तपे- 

-»' ष्वा | 
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यति(\ योगचेमेण प्राणन रेता सर्वात्मना मर्वाभिः पुषखाभिः 

मपतद्धि्ट तङ्गल्यामधुकुष्या पिधा मभिवहन्ति । 

श्राज्याङ्कतयो हवा एता देवानां यद्यज्मि स य एवं विदान् 

यजुरस्यदर इः खाधायमघोते अआाञ्यातिभिरेव तदेवा तपेयति 

त एनं दक्ता-दत्यादित्यमानं-)। एवं सोमाङतयो इवा एष देवानां 

य मामानि. सय एवं विदान् मामान्यदरहः खाणायमधोते 

मोमाह्तिभिरेव तद्वा त्ैयति ; त एनं इपतास्तपैयन्ति दत्यादि- 

मानं मेद-्राहतयो इवा एता देवानां यद्यवाङ्किरिमः सय 

एवं विदानयर्वाऽङ्किरिमोऽदहरडहः खाध्यायमधोते मेद आहतिभिरेव 

तदवा तपयत. त एन दष्नास्तपयन्तौत्यादि ममानं । मध्या- 

तयो हवा एता देवानां यवकूुग्रामनानि विद्यावाक्ये वाक्यमि- 

तिह्ास्पुराणं मायाम.-)राग्र म दादि । तया, स चेदपि 

प्वलमिव न श्रक्रयादघयेक बेदढपदमधोौयोतेनत्तयातेभ्यो न 

दोयते, तथा, यदि इवा भ्र्यभक्रोऽलंकृतः सुहितः सुखे शयने 

शयानः खाध्यायमध्यैत श्रे म नखायेभ्यस्तप्यते *यदथवा श्रयं 

कन्दमः खाभ्यायमधोते न तेन डहेवास्य यन्नक्रतुनेष्ट भवति, तया, 

तस्मादष्यच वा यजुर्वा माम त्रा गायां वा कुर्या वाभिया- 

हरेद्रतस्य व्यवच्छेटाय, ग्रतः पय-श्राहतिभिरेव तदेवा तपे 

दृत्यादेरयवा(°हते, न च राचिसच्रवत्फलमाते यो निदंश्दि- 

(१) त-णनं दप्तास्तपं यन्ति । (र) इत्यादिमानं। 

(३) न-- । (४) घं इव । (५) यद्यदा 

(६) पुर्यां वा । (७) रथैवाङ्तं । 
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व्य्थ(\वादमेव फलं स्यादिति वाद्यं, पुरोड़ाश्निष्प्तिदारा 

क्रतुफल निरा कांचप्रथनादयंक्नपतिमेव प्रजया पट्ूएभिश्च प्रथयति 

दत्याद्ययवादो क्रफलानाकांचवत् दष्टूपक्रतुन्नानग्याषदारा क्रतु 

फलसि द्धि मिराकांचलन क्रतुपरभागाध्ययनस्यायेवादोक्र तु फला- 

काचाभावात् । तदुक्र भटाचाय्यैः,- 
“^ कर्माभ्यासानुसन्धान विध्ययख्चाच गम्यते." इति । 

यत््श्वमेधादि भा गस्य ब्राद्यणेनाध्ययन तस्यादु ट कन्यन। वश्यकलरेन 

तेन तेनेदेवास्य यन्नक्रतुनेष्ट भवतौति क्रतुफलमेव खल्यतरं 

कश्ण॒त दति न छतङरन्यादि फल । यद्ाकाते च वाचन म 

द्मिद्वान् विदितो भवतोत्युक्रदिश्रा ऋलिक् वदनत्ताया श्रपि 

कर्माङ्गलात् कमेविधिभिस्तम्याप्यपेकितलेना विजयाय त्राह्मणस्याश्च- 

मेधा दि तुन्यन्रद्ययन्ञाभ्यामः । श्रय पश्यादोना कथंखिद्रपि दृष्टार्था 

सम्भवेन तद्थ्ययनन्रद्ययन्ञम्यापि क्रतूफरूमेव किडिदयफरू करूप्यते, 

तच फलमाञ यो निर्दे्ादिति न्यायात्, न चेकस्य विधेः पुरुष- 

मेदबोधकवमदुष्टतरं । प्रारथकाम्यस्य वैगुण्ये समापनविधेः तत्- 

फलकामं प्रति तत् फलबोघकलत्वमन्यप पक्यफल प्रति बोघकत्व- 

भिति भट्राचायरेवोक्रतात् नानाग्राष्ठोयनान विधानात् कस्यचित् 

प्रतिफलभेदबो घक्रलाच्चति । 

याश्नवषक्यः.- 

^ बेद्ाथवपुराणानि सेतिष्ामानि शक्रितः। 

(९) दशरत -- छयनुमानं-- स्यादिव्यक्तं । निशाधैवादिकमेकपफलं 
स्यादिति वाचं । 
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जपयज्ञा सिद्ययं तिद्यां चाध्यात्मिकौः जपेत् ° । 

एवं क्रमेण ॒वेदाभ्ययनग्रक्रो ^ ब्रह्मयक्ने जपम् दक्क पौरुषं 

चिन्तयन् हरि ” दरति तावन्मात्रस्य जपः । 

अन्यच, 

^ अनष्प् चिष्टुप् गायत्रो विननेया सा गशरताचरा । 

श्रनाचरां समावत््यं चतुवंद फलं लभेत् ” ॥ 

अनुष्टुप् अम्बकः, वष्टुप् जातवदाः । 

याज्ञवरक्यः,- 

गाय चोमि(९त्य धिक्ृत्य विज्ञेया मा ग्रताचरा । 

त्रताचरां ममावच्ये चतुवरेद फलं लभेत् ” ॥ 

बोधायनः, 

^^ प्रणवो व्यादतयः सा विचौ^ः छेते पञ्च ब्रह्मयन्ञा श्रहरद- 

ब्राह्यण किल(२) पावयन्ति," श्रा पस्तम्बः,- ̂ श्दुश्ववः, खः, सत्यं तपः 

रदधायां जुदहोमोत्येते नेवाम्य तदहः खाध्यायः समाप्तो भवति," 

शायवंोयतापनौयश्रुतौ,- “^ यः प्रण्वमधघोते म स्वमधघोते एते 

स्वं श्रशक्रस्य कल्पाः । तपण, शातातपः, 

“ तपेणं तु एएचिः कुर्य्यात् प्रत्य स्रातको दिजः । 

दवभ्यश्च खषिग्यश्च पिटभ्यश्च यथाक्रम ` ॥ 

प्रः चिमेन््रस्वानादिनापौति ल्च््ोधरः। एवं प्रधानतया 

तपेणमुक् प्रत्यरमिति वचनान्नि्य । 

(१) गायच्रौमधिकृव्य ;--“सोंकारा चतुरारत्ता- । 

(२) साविचौ्येषां च-- । (द) किल्विषात् । 



निद्याास्प्रदौपः। १०७ 

मनुग्रातातपयान्ञवष्क्याः,- 

“ यदेव ॒तपयत्यद्धिः पिन् खाला द्विजोत्तमः ¦ 

तेनेव मवेमाप्रोति पिहयन्ञक्रि या फलं ‡ ॥ 

तपेणाधिकारे कन्दोगपरि शिष्टे, 

“" कायां ययच्छच्छरदातपान्तः, 

पयःपिपासुः चधितो यथान्नं । 

वालो जनि जननो च वाल, 

योषित् पुमांसं पुरुषश्च योषां ॥ 

तथा सवाणि श्ूतानि स्यावराणि चराणि च। 

विप्रादूद्कमिच्छन्ति षवे युद ककां चिणः ॥ 

तस्मात् सदेव कन्तैयमङ्ुवेन् महतेनसा । 

युव्यते ब्राह्मणः कुवन् सवमेतह्भवन्ति हि ” ॥ 

विष्णः, 

^ स्नातश्चाद्रंवासा देवषिपिदतपणमखस्थ एव कुर्य्यात् परि- 

वत्तितवासास्त्तोयंतोरमुन्तौय्ये ” । 

पद्मपुराण,- 

^ टेवान ब्रह्म ङषोन मर्वान तपयेद्चतोदके 

श्रता यवाः,- 

यद्ाभि(तपेयेद्वानिति ढन्दोगपरि श्िष्टात् । 

श्रंखलिखितो,- “ नेष्टकाविते पितेस्तपचेन् । 
---~ -- ------~~-------------~------ --*~- --- ~~~ --- 

(९) बद्धिः। 



९०८ नित्याचारप्रहौपः। 

लायो तदङ़ागोदकपानकूपेषु पंच भोग् पिष्डानुद्धु्य देव- 

पितुसलपयत् + । 

उश्नाः,- 

“न वेष्टितिशिराः ृष्णकाषायवाससा वा पिदहतपेण कुर्यात् ”। 

ग्रंखः,- “ खातः हतजपोऽजातुरदङ्मुखख दिव्येन तोयेन 

देवानुदकेन तपंयेत्'` । 

तथा,- 

^ विना रुप्यसुवणन विमा ताख्चमयेन वा । 

विना द्भँञ्च मन्छेश्च पिदणां नोपतिष्ठते ॥ 

सुवणेरजताग्णं तु खङ्गनोदुम्बरेण वा 

दन्तमच्यतां याति पिणं तु तिलोदकं ॥ 

हैमेन सह यदत्त सौरेण मधुनायतरा | 

तदण्यच्यतां याति पिणं तु तिलोद्क  ॥ 

श्रच सौवणन पाञेए रजतोदुम्बरखङ्गेन पात्रेण शङ्केनाष्यद क 
पिदतौयं स्यन् दद्यादिति श्खनेवापौव्यभिधानात्। सुवणे-रजत- 

ता्रखङ्कानां प्रत्येकं समस्तेन वा यथामम्भवमङ्गल मधुकर चन्द- 

मानां गुणफला्यन तपैणसमनन्धः पितयं स्यशरज्निति पाच्ेषापि 

दाने यया पिहतौयं जलरुमरगो भवति तथा कत्तेयमित्यथेः । 

यो गियान्नवर्क्यः- 

“ सौवण रजतं तापनं मुख्यं पाच प्रकौत्तितं । 

तदभावे स्मत पाच खवते यन्न धारितं” ॥ 

नारिकेलकाष्ठा दिपाच्मित्यथैः । 



नित्याचार्प्रदोपः। ६०९ 

शखः,- 

“स्नातः म तपण कुर्य्यात्पिदणां तु तिलामभमा । 

पिदहलोकमवाक्नोति प्रणति च यथा पिन् ” ॥ 

मरोचिः,- 

^“ सुक्रदस्त तु दातव्यं न सुद्रां तच धार(भयेत् । 

वामहस्ते तिलान् ग्राह्मान् मुक्ता रसतं तु दचिणं” ॥ 

मुद्रा तजेन्यङ्गष्टस्योग दति लच्छ्लोधरः, एवं मुक्तदम्त दत्यनेन 

सुद्धाजिरासस्तस्येव विवरणं न मुद्रां दश्येदिति मध्यमाङ्गृ्टादि- 

संयोगस्य प्राप्रैरेव निषेधः । पिदतोयेलाभाय तजेन्या एव 

दानौचित्यात् । 

यो गियान्ञवलक्यः,- 

^“ यदुदधतं प्रभिश्ेदे तिलान् संभिशरयेष्नलेः । 
अतो ऽन्यथा तु शब्देन(र) तिला ग्राह्या विचच्षणेः " ॥ 

नानेन वामरस्तस्य तिलप्रचेपकलसुच्यते, किन्त वामङ्खे 

तिला ग्राह्या इति मरौविवचनादधिकरणतं तद्यमित्ययः 

यदुदधतं कूपादितः पात्रान्तरे ख्ापितं नादेर्गा पात्रण हत्त 

गरहौतं सिंचेत्तदा जले कूपो द्ूत-जलपूणं श्ूयिष्टपाचरगते जले नद्या- 

युद्धततपेणपाज््छे वा जले तिलान् भिभ्रयेद् ् ूतपदस्या विगरेषात् । 

` श्रतोऽन्यथा । यदा पात्राभेदेन ग्दूमिष्ठपाचगते जले श्रश्म- 

लिस्थ-पाज्गतजले वा मिश्रणं न संभवति तदा जलयदहणात्य 

(९) दश्रयेत् । (२) सव्येन 
9 



६९० निव्याण्ारप्रदौोपः। 

धामहस्तभागे तिलान् दकिणदस्तेनेव स्थापयिला अलणाश्नलिं 

गटरोला तपेणं काय्ये, एवं खव दृष्टा्ंले नियममातविधाना- 
युवं । करूपोडुतम्धमिषठटपाचगते श्रनेकाश्जलिं तपेणायं सदेव 

` जलेन भिश्रणएस्य तच न्यायसिद्भलात्, तेन कुपोदक्छमिष्टपाचा- 

त्याच विनाञ्जलि(\ग्रहणऽपि न वामरस्ताघधारकतिलयदणपूवेकं 

जलग्रहणं, श्खपाचतिलेनेव सतिलत्वष्द्धौ प्रयो गविधे.रर््यापारा- 

न्तरप्रवेगासदनात् “ अङ्गच्येने तिले: कुर्ययाटेवता-पिहतपेणं," 

दति स्मरणद्रर्बादो स्थापनोयं। तिलभंख्यानियमे मानाभावात् 

क पिञ्जलाधिकर न्यायेन बड्वचनस्य चिष्वेव चरितायंलं, भ्रधिक- 

प्रवेशो तस्यानङ्गत्वादेव न दोषः । 

^“ तिलः मततेषुभिर्वापि ममवेनाम्भमान्नलोन् । 

भक्तिनम्रः समुदिश्य मुयस्नाकं प्रदास्यतो”ति विष्णपुरा- 

णयं । श्द्धासम्भवे प्रत्यान्ञाततपेणविषयं, न तस्येद प्रमङ्गः । 

मरोरिः.- 

“ तिलानामणलाभ तु सुवणरजतान्वितं | 

तद्भावे निषिश्चेत दभम॑म्ततेण वाष्यय ” ॥ 

श्रहम(रसस्भवे प्रधानानुष्टानात् प्रत्यवायपरिहारात् । 

श्ङ्गवेग्येऽपि यदपि न दोषस्तथापि विगषाभ्यनुज्ञानादभि- 

मन््माचयक्रतपणऽपि पापचयशूपफलमपि भवतोल्य व गम्यते । 

(१) अञ्जलिना । (२) प्रयोगविधिना 

(३) तच्रासम्भवे | 



निव्याचास्प्रदोपः। ६१९ 

श्रच पठन्ति,- 

"" पिदश्राद्ध रवौ शकर सप्तम्यां निशि मन्ध्ययोः। 

म॑क्रान्यां जन््रदिवसे न कुर्य्यात्तिलतपणं ॥ 

यने विषुवे चेव यदतो चन््रसूय्येयोः । 

उपाकमणि चोत्सगें युगाय पिहवासरे ॥ 

रविश्रुक्रदिने वापि न दसयेत्तिलतपंणं । 

तोयं तिथिविशेषे च गङ्कायां प्रेतपचके ॥ 

निषिद्धेऽपि दिने कुर्य्यातत्तप॑णं तिलमिथितं ° । 

श्रच पिद्श्राद्धे निषेधो युगाद्ययनविषुवग्टताद्धरेतपचवयति- 

रिक्र विषयः, र विप्रणक्रदिने निषेधः सर्वापवाद् विषयः, सप्तमो निषधः 

तोर्ध॑व्यतिरिक्रं तिथिविगेषे चेत्यभिधानात् । 

सन्ध्याराचिनिषधोऽपवाद्ाऽभावः, सक्रान्तिनिषधोऽयनविषुव- 

गङ्खाप्रेतपचचव्यतिरिक् विषयः, जन््रदि वसनिषधोऽधपि गद्खप्रतपच- 

व्तिरिक्रविषय-दति दवललः 

बोधायनः, 

^“ खातः(९) पश्चभित्रह्मयज्ञेरद्खिरेवाप्॒ देवतास्तपेयति,' पश्च 

बरह्म॒यज्ञा बौ धा यनो क्रप्रण्वव्या इ तिच्रयगायच्यः, नद्ध यज्ञो त्तर मिषु 

भवति, तया च स्यलतपेणेऽपि तपेणजलप्रचतेपो जले कत्तव्य दकं 

भवति । पुनबेाधायनः,- 

^ नाद्रैवामा नेक्वस््लो देवानि कर्माण्णुपसंचरेत्पिदकर्मांणि 

चत्यकेषां,'' अत एव श्थलतपेणमेव बो धायनेनोपक्रान्तं । 
= ~~ ------ - ---------~-~ 

(९) प्तः | 



६९२ नि्याचारप्रदोपः। 

एकेषामिति वचनाव्नलतपेणे पुनराद्रेवाससेद्यक्त भवति । 

श्राखः,- 

५ नोदकेषु न पात्रेषु न क्रुद्धो नैकपाणिना । 

नोपतिष्ठति तत्तोयं यन्न भ्रूमो प्रदोयते " । 

तेन शंखमते शलस्येन स्थल एव कन्तवयमिति एवं च स्थलस्य 

स्थले प्रचेपो जले वा प्रचेपः कन्तैव्यः, एव च “उदकेनोद्कं 

दश्चात्िटभ्यश्च कदाचन," जले जलप्रचेपनिन्दावचन शंखस्य 

स्लप्रचेपस्तत्ययं, उदितरोमनिन्दायां श्रलुदितप्रश़सापरलवत् । 

केवलं व्यवस्थासम्भवे श्रव्यवस्थानोौ चित्यात् । नध्यादितौर स्येन खले 

स्थित्वा नद्यादौ तपैफे क्रियमाणे जले प्रचेपः कन्तेयः। गरहादा- 

तोकेन तपेणे गश्खमतेन स्वल--एवेति यवद्छापकतः माघोयान्। 

अल एव तपंणे जल-एव प्रचेपः। यदाद सुमन्तः.“ श्राकाशरे तु 

कपेदारि जलस्थो दचिणामुखः,' श्राकागे जलोपर्य्याकाे । 

अत एवाह ठदस्पतिः,- 

"श्रमो यदापो दौयेत दाला चेव जले खितः । 

टया तदैयते तोयं नोपतिष्ठति कस्यचित् `` ॥ 

तया,- 

“° अ्रसक्छतप्रमोतानां स्थले दद्याव्नलाच्नलि '" । 

दत्य विग्रेषजलस्येन स्थलस्येन वा श्ररछ्तप्रमोतानां स्घल एव 

वस्निःपौडितानि(^) तोयानि देयानोत्ययः । 

तथा, “ प्रादे ग्रमात्रुद्धृत्य सलिलं सलिले चपित् ” । 
--+न~------ 

(९) वरत्निष्मौडिततोयं देयमिय्ैः । 



नित्याचार्प्रदोपः। ६१द 

कात्यायनः,- 

“ यद् द्विम्तपेयेदेवान् सलिलेश्च पिदनपि । 

नमोऽन्ते तपेयामोति आद्ावोभिति च ब्रुवन् ” ॥ 

ब्रह्माणं विष्ण रुद्र प्रजापतिं देवान् कन्दांसि, देवान् षन् 

पुराणचार््ान् गन्धर्वाचार्य्याननितरा चय्यान् सम्ब्सर सावयव देवो- 

रष्एरसोदेवानुगान् नागान् सागरान् पवेतान् सरितो दिव्यान् 

मनु्धान् यक्चान् रक्तसि पिग्राचान् सुपर्णान प्रथिवोमोषधौः 

पश॒न् वनस्पतोन् श्चूतयामचतु विध मित्युक्त भवति 

ततो निवोति मनया 

“सनकश्च मनन्दख॒ ठतोयश्च सनातनः । 

कपिला सुरित वोढुः पञ्चशिखस्तथा ` ॥ 

ततोऽपसव्यं तिलमिश्र कव्यवालनलं सोमं च यममयमण च्, 

श्रभ्रिखात्तान् सोमपा पिदधन् विषदः पिन् यमां्चके । 

"यमाय धमराजाय श्डत्यवे चान्तकाय च । 

वेवस्लताय कालाय मवंभ्रतच्चयाय च ॥ 

ाद्म्बराय दध्राय नौलाय परमेशिने । 

छकोदराय चिचाय विचरगप्ताय वे नमः ॥ 

एकैकस्य तिलेभिश्रा(९-प्रददयात् सलिलाच्रलोन् । 

यावल्नौवकृतं पापं तत् चणारेव नश्यति ” ॥ 

जो वत् पिदटकोऽप्यनन्यां खेतरः, उदोरतामङ्किर मोन ् रायान्तुमोजे 

वन्ति पिदभ्यो ये चेह मधुवाता दत्यक्तं जपन् सिशचेत् । दषय्व- 

(१) स्तां स्तान् द द्याज्नलाञ्चलोन् । 
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भिति चिः, नमो व दत्युक्रा मातामहाचाय्येगुरुभिव्लिक्- 

ज्ञातिबान्धवाः, अरतपिता देहाद्रधिरं पिवन्ति । 

ब्रह्मयन्नानन्तर, यो गियाञ्ञवलक्यः,- 

^ ततः सन्तपयेदेवानृषौन् पिदगणणास्तया । 

ब्रह्माण तपेयेत्यव विष्ण ह्द्र प्रजापति ॥ 

देवान् छन्दांसि वेदां ्षोखेव सनातनान् । 

श्राचाय्यांश्चेव गन्धर्वाना चार्य्यानितरां स्तया ॥ 

सम्बत्सर सातरयव देवोरष्रसम्तया । 

तथा देवानुगाज्ञागान् मागरान् पवेतानपि ॥ 

सरितिऽथ मनुष्यांश्च यक्तान् रचा चेव हि) 

पिशाचांश्च सुपणेांश्च तानि च पशुस्तथा ॥ 

वनस्पतोखो षधोंञ्च श्रतयामचतुविधं । 

श्रन्वारश्िन भव्येन पाणिनि दस्िणन च ॥ 

ठप्यतामिति शक्रव्ं नाम्ना त् प्रणतादिना | 

श्रावाद् पूववन्मन्तेराम्तोय्ये च कुशान् एभान्॥ 

प्रागग्रेषु प्रभान् मन्यक् द किणायेषु वे पिन् 

मब्यं पाणि ततो न्यज्ञपाणिभ्यां दचिणासुखवः ॥ 

तशिङ्गम्तपेयेन्मन्त्ेः पिद्टन् पिदगणां स्तथा । 

मातामहांश्च सततं श्रद्धया तपयेदुधः ॥ 

प्राचौनावोत्युदकं च प्रभिश्चेदरे तिलाज्वितं । 

वयुदधतं प्रसिश्वदे तिलान् संमिश्रयेव्नले ॥ 
अतोऽन्यथा तु सेन तिला ग्राह्या विचकतेः । 
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द चिणे पिह तौ्यैन जलं सिचत् यथाविधि ॥ 

द चिणनेव गक्ञोयान् पिदतौयैममागतः । 

तिलानामप्यलाभे लु सुवणरजताज्वितं ॥ 

तदभावे निषि्चेन्न् दभेमेन््रण वाप्यय । 

कव्यवालनल्लं मोमं यममयंमण तथा ॥ 

अश्रिव्वान्तांसोमपांशच तथा वर्षदः पिद्न् । 

यदि स्यान्जोत्रपिद्क एतान् दि्यपिद्ध स्त्या ॥ 

येभ्य वापि पिता दद्यात्तेभ्यः पुचः प्रदापयेत् । 

एतांख वच्छमाणणंख प्रमोतपिहको दिजः ॥ 

वदन् स्द्रान् तयादित्यान् नमस्कारस्वघाल्ितान् । 

एते सवस्य पितर एष्वा यत्ताश्च मानुषाः ॥ 

श्राचाय्यांख्च पिन् खां पिदप्रश्तिनामतः। 

मन्त्रे टेयमुदकं पिणं प्रौ निवद्धनम् ॥ 

उदौरतामङ्गिरसो न श्रायान्त॒नोयमित्यपि। 

पिदभ्य दति ये चह मधवाता च इत्यच् ॥ 

पिन् ध्यायन् प्रसिचेदरे जपन् मन्त्रान् यथाविधि । 

दप्य्वमिति च चिद ततः प्राश्जलिरानतः ॥ 

नमो व दृति जघ्ला च ततो मातामहान् सखोन् | 

संतपेयेदादष्यय धमं परममास्थितः ॥ 

माता मादस्वसा चेव मातुलानो पिहष्वसा । 

दुहिता च सवसा चेव भिब्यविकुन्ञातिबान्धवाः ॥ 

नामतस्तु खधाकारे्त्प्यासुरनुप्रवश्रः ॥ 
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सवरणभ्यो जलं दद्यान्नासवणं कदाचन । 

पूवे खपितरस्त्प्णाः पश्चादन्यां्च तप॑येत् ॥ 

नास्तिक्यभावाद्यञचेतान्न तपेयति वे सुतः । 

पिवन्ति देदिनस्तोय पितरश्च जलाथिनः ॥ 

ततः स तपंयेदवान् ख्षोन् पिदग्णस्तथा " । 

इत्य ऋषितपेणं मनूखख्यतपेणं च पद्यपुराणोयं सवितं । 

तथा पद्मपुराणे, देवरतपेणानन्तर । 

“कृतो पवौतौ टेबेभ्यो निवोति च भवेत्ततः । 

मनुष्यां स्तपयेद्धकया खषिपु चानषोँसया ॥ 

सनकश्च सनन्द ठतयञख सनातनः । 

क पिलश्चासुरि शैव वोट: पञ्चशिखस्तथा ॥ 

सवे ते ठषिमायान्त् महत्तनाम्बना सदा । 

मरो चिमन्यङ्गिरमो पुलस्त्यं पलदं क्रतुम् ॥ 

प्रचतम वशिष्ठ च सग॒नारदमेव च | एतेन मनकादि- 

मरोच्यादितपंण याज्ञवरक्यानुक्रलादेकन्पिकमिति निरम्तम् । 

बरह्माणं तपेयेत् पूवंभितिनिर्दशारेव पवेवे ज्ञाते पूवपद प्रत्यकं 

तपेणप्राघ्ययं मत्ययः । पुराणानित्याचाय्येविग़रषण कात्यायन- 

सम्बादात् । गन्धवा नित्याचा्था" निति मम्बन्धः। मावयवभिति 

सम्बत्सरविगरेषणं । श्रन्ारस्यनेति श्रन्वारभ्भः, क्ुपेरेबति ओ्रौत- 

परिभाषायां इह प्रवेशं मानाभावात् । पलाग्रगाखया पप्र 

मन्वारभते । श्रता ममन्वारभेरन्नित्यादौ परस्पर संस्पर्भंऽन्वारम्भ- 

(१) गन्धर्वानि तथाचायमितिसम्बन्धः | 
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शरब्दद् गरेनादा मदस्ते च वाह्कम्यग्रंना(रचारः । दष्यतामिति दपि- 

धातोः परस्मेपदिलेऽपि कान्दस श्रात्मनेपद्प्रयोगः) ब्रह्मणेति 

कननेवाचिढतौयान्तपदाध्याहारेण भावे प्रत्ययादात्मनेपद साधुलो- 

पपत्तेच्छान्दमत्वं कथं कचर्प्यमिति चेत्; इत्यं नान्ना सेक्तव्यभिति 

नान्तः सेक प्रति करणत्वे निरपेचस्य टतौ याश्रत्योच्यते । समयं: 

पदवधिरिति नेरपेचलचणसामर्थे विभक्तिविधानात् । पद- 

विधि.र'रिति सावेविभक्रिविधावपि नेरपेच्छम्य महाभाग्ये लिख- 

नात् । नान्न करणत्मथज्ञानवारकं दृष्टे सत्यदृष्टाकन्पनात् । 

तया च प्रयोगकाले कारकव्रिभक्तयन्तनामोच्चारणे विधिवाक्यश्रुत 

नेर पेच नाम्ना वाध्यते, कारकज्ञानमषदितनामायेन्ञानस्य तपण- 

क्रिया ्गलापत्तेः । तेनानधिकाराथेप्रयमान्तनामोच्चारणं ्न्दमाघु- 

चलाय काय्येमिति दष्यतामिति कन्तेयेव कान्दममात्मनेपद मिति । 

अतएव दण्य्वमिति चच चिव दति कर्तैव पेक्चं बह्व चनम 

दश्यते । 

भावे प्रत्यये बह्कलामगतेः। अतएव कन्पतरकारो ब्रह्मा व्षयता- 

भिति रेवतपेणवाक्यमाह । कर्काचायेसतु ब्रद्याणमिति तपपंण- 

क्रिषाक्रमेतेन त्रह्मादोन(र)विधाय शतयामचतुविधम्तप्यतामिति 

प्रयोगमाचार्ययो दग्रयति तलखु ब्रह्मा दणष्तामित्येवं वाक्य- 

(१) --समाचारः। ` 
(र) पदविधिरिति सबव्वविभक्तिकसमाञ्यणेन पदाय विधिरिति- 

विभक्तिविधावयि नैरपेच्छस्य महाभा्ये लिखितत्वात् । 
(द) त्राच्मादोन् विघधाय-- । 
टः 
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मित्युकष। एवं देवर कषयन्तामितौ त्येवं बह्वचनान्तप्रयोगः कन्तबयः। 

दिव्यान्मनुव्यानिति इन्दोगपरिशििष्टस्मरणात् । मनुखखे दिव्यपद् 

विगेषणमित्येके । श्रच मेक्रवयमित्युकरेऽपि प्रथमं ततः सन्तपये- 

देवानिति श्रद्भिरेव देवताः पिद स्तपयतोत्यादिवाक्याच्च द्रव्य 

देवतासयोगप्रतौतेः। देवतामुटिश्य जलत्यागः प्रचेपभमकालं 

कन्ते्यः । सक्रयमिति प्रक्तेपस्यापि विधानादेवतासुदिश्य त्यागः 

परकपखति चयं तपेणश्ब्दायः । न तत्प्ररेपस्याङ्ग,(र) सेकानुवादेन 

मन्तव्रिघानान्तस्य तपणानन्तभवि तपणाङ्गमन््तमम्नन्धायो गात् ¦ 

उक्र च दष्यतामिति सेक्रदयमिति । एवं पिहतपेणेऽपि । 

तच च। 

“ चिरषः प्रोणएनार्थाय दे तानाम प(र)वजेयेत् । 

पिद्रणां च यथान्याय सङृच्चापि प्रजापतेरिति” ॥ 

विष्ण पुराणवचनादेवतातपेणे चिरभ्यासः । 

यत्ते; “' एकैकमश्जलिं देवा द्वौ ददौ तु सनकादयः । 

श्रन्ति पितरस्तास्तान् पिन् स्तियस्त्व केक मश्च लिं  ॥ 

दृति । तेन डेवतातपेणे सछृनिर्वति विकन्ः । 

रच मन्त्रेण देवतोदेश्त्यागो मानम दति केचित् । 

त्युक्त । चतु्यन्तपदेनेव देवतोदेगात् । न्रद्या दष्यतामिति 

मन्त्रे द्रव्यपदाभावेन देवतोदे श्त्या गस््मारकेनेवाङ्गलात् । प्रतिकं 

च मोमयागग्रदाग्यासन्यायेन देषतोटेग्र' दतिमन्त्स्य तत्करणत्वेन 

(१) वेदाक्तप्यन्तामिग्येवं बङ्गबु-- । 
(२) -तव्पर्तेपस्याङ्कत्वं । (द) मपवन्नयेत् । 
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चिराषन्तिः । यत्त, मन्त्र द्रव्यवाचकद्रव्यपदाभावात् । वेदिं चिः- 

प्रो्च इति वेदि प्रीचेणमन्ततवत् मन्रस्यानाटरत्तिरिति तन्न । एक- 

द्रे कर्माट्रत्तौ सष्टन्मन््रवननमिन्यवं बेदिप्रो्णेन मन्त्ाटत्ति- 

(९)रभ्यामविशिष्टस्य सदेव स्मृतलानुष्टानात्। इद जलात् प्रयक्तरणा 

विना जलाच्नलो त्यागस्यागशकालेन त्यागसमान,₹कालौनस्य 

देवतोटेशत्यागस्यापि प्रत्य्नल्याटत्तौ तत् स्मार कमन््म्यापयाटरन्ते- 

न्याखलात् । न द्येकदा भिन्नकाल नो द्तजलाञ्नलिषु त्यागसम- 

कालो दैवतोदृप्रः मम्भवति। न च तन्त्रेण सरत् प्व्वे कृतौ 

देवतोद् शः व्यागचयमन्बन्धौति वाच्ये । इदमिति द्रवयनिर्देश्रं विना 

दे वतोद् श्राभावात् । द्रव्यमम्बन्ित्रेन हि देवलोदृश्नो न खतन्लः। 

प्रयमाञ्नलिकाले दितौ चहलतो यान्नन्योरभावेन ततद मिति निरेण- 

सक्गः() । यत्वयुतदोमादौ सदेव सर्वाह्तोवेद्धौ छता देवतो- 

दइगेन (“त्यागसमाचार^भस्तचानेककन्तंहोमे प्रत्येकयजमानेन 

दे वतो शस्य ममकालं क्तम शक्यत्वेन तु्यकालतावाधे सकृदेव 

लाघवात्करणं युक्त । तच्च च मन्त्रस्य दृष्टायेलेऽपि यज्ञमानकन्तेक- 

देवतोदृभे स्मार कत्वेनाङ्गवं । किलध्ययुगतदे वत विःपक्त चास्मार - 

कलेनेव कर्माङ्गलं । अन्यया तच मन््रवणिंकदेवताकन्यनापन्तेः । 

वयादतिभिजङ्यादिति विधौ देवताविधानाभावेन मन््वा- 

देवाद्मिवायुदधूर््याणां देवतावकश्पनात् । तच्च मन्तस्या्वय्येगता- 

ग्धा रि मम्बस्धिदविःप्रकाग्नैकले गच्छते । नान्यया । जष्टं चाम्र 

(१) चिरभ्यास--। (२) -सम-- । 

(२) श्रतेः । (४) समात्तारात् । (१) तचरा- | 
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अष्टं निवेपामि इत्यादि मन्त्राणां देवतामम्बसिदहविःसारकलेन 

दृष्टायेत्वं । रेद्धवायवं ग्यल्लातौत्यादोनां तथालेन देवताकन्पकलवं 

च । श्रन्यथा, यजमानगतदरेवतोद्ेशार्थले तच यजमानेन मक 

देव देवतोदश्रस्य छतवात् पश्चाद्धोमेषु मन्तप्रयोगो न स्यात् । 

दृह तु खयं क्रियमारते प्रत्य्नलित्यागो नेमौ कन्त (\्रक्या- 

विति वेषभ्यं। श्रावाद्य प्रवेवन्मन््तेरिति याज्ञवस्क्यमहितायां 

श्राद्धप्रकरणोकरमन्त्ेरित्यथः। तच विगेषः। आआद्धं त्राद्यणे 

देव पिच्रावादइन, देवे प्रागयकुप्रचयास्तरणपूवेकं तच देवतानामा- 

वादनं । पित्ये तु (?'पिढत्राद्मणात् पुवं तदेव क्ुश्रचयं टिणागर 

ज्त्वावा हन । एतेना स्तत कु गष्येव प्रागग्र वताङ्लेन पित्याङ्गत्नन 

च दचिणाग्रतामस्कार उच्यते । नतु क्रुगरास्तरणमिति भ्रमः 

काय्येः। श्रच च श्राद्धे ब्राद्धयुणे देवतावाहन । तचेव इविःप्ररेषः। 

एवं दर्णादौ चाग्नौ देवतावादने, दविःप्र्पशच दृष्ट दति 

तपेणजलप्रचपेषु श्रावादहनाधारकुगेष्वेव कत्तव्य दति केचित् । 

तद्युक्ां सामान्यतो दृष्टस्य धम प्रमाणलात् । जलस्यस्या - 
जलस्यस्य त्रा प्रच्पाधारस्य विहितस्य कुश्रान्तद्धाने मानाभावाच्च । 

तेन कुशानास्तोय्ये कुशेषु प्रागग्रेषु पिद्नावाद्य दष्यतामिति 

सेक्रवयमिति प्राचौनानयः कन्तेयः । श्रन्यया वाद्यो कलात् प्रत्य- 

यस्यासंगतिप्रसङ्गात् । एवसुत्तौय्यै वासा घौतेन परिधायेत्युप'- 
क्रम्य स्थलतपंणस्य प्रम्त॒तलात्त च च भ्रमेः प्रकतपाधारलस्य शद्खुनोक्र- 

(९) ग्रक्ताविति --। (र) पितपगात् -- । 

(र) परिघयेत्यपक्रमेग । 



नित्याश्वारप्रदीपः। ६२१ 

लात्तच श्यले कुशानास्तौय्ये तचावाद्ध तत्रैव जलसेकः कन्तेय दति 

वाक्यां: । जने तपेणे तु यदि जलाग्रये प्रचेपाधारे कुश्रास्तरण- 

मम्भवस्तदा तच कुगेग्येव जलप्रत्तपः । प्रवाहादिनाम्तरणसम्भवें 

गणलोपे तु मुख्यस्सेतिन्यायेन यथा कथंचित् कुशान् यच क्वापि 

कलवा तच्रावाद्य जले जलप्रचेपणं दति त्रिवेकः । श्रचावारनमन््- 

मात्ातिदृशेऽपि प्र्मस्यानुज्ञानाथत्वादनुज्ञालोपे प्रश्नस्यापि 

लोपः! काय्येकारकलादतिदग्स्य कार्य्याभावेऽप्रटत्तः न च 

प्रश्नस्य वानस्मार कत्वेन दह सम्बन्धः स्यादिति वाच्यं) विङ्ृतौ 

कार्य्यान्तराकल्यनात् । तया सति शृष्णलेष्ववघातस्यादृ एटकन्य- 

नयाङ्गतलापत्तरिति प्राचौनावोत्युद कमिति, निवोतो च भवेत्तच- 

दृति मध्ये मनुख्यतपेणायं निवोतिवं वोध्य । मनुव्यलाविगेषाच् 

सनकाद्युषिपुत्रतपेणे मरोच्याद्यषिपुत्रतपणे च निवौतिलं) 

(१,निवोतमनुमनुख्याणामिति श्रुतेरथेवादलेऽपि सवोते'ः) मानुष- 

मिति श्रतेरनन्यपरला्यन्नोपवोतप्रकरणे पाठात् । 

यच, यो गियाज्ञवस्क्योये ;- 

^" ब्रह्मादोनुपवोतौ तु देवतो्ंन तपेत् । 

निषोतौ कायतौर्यन मनुव्यान् सनकादिकान् ॥ ” इति- 
सनकादितपेण(र' तदपि पद्मपुराणे सनकाद्यनन्तरं मरौच्या- 

युपादानात् मनकादिग्रहणेन मरो्ादौनामपि संग्रहः । श्रतएव 

पदमपुराण,-- “ निकोतौो च भवेत्तच'” दृत्युपक्रम्य सनकादि- 

(१) निवोति। (र) सवेति | 
(३) ग्रहणं । 



२२ नि्याष्वारप्रदोषः। 

मरोच्यादितपंणसुक्का पश्चादेवापस्यं, ततः छृतेति श्रपसब्यता 

विहिता ) किंच बोधायनेमापि निवतो खषोंस्तपेयामोति- 

वक्रव्यसेव मनुखतपेणो निवोतिलवसुक्कं । तथा च तेत्तिरोयश्रुतौ 

यश्नोपवोतप्रकरणे श्रजिनं वासो दक्विणत उपवौत्यदल्षिणं वाङ 

सुद्धरेत् । श्रविधत्ते सव्यमिति यज्ञोपवोतं विपरौतं प्राचोना- 

वोत अच विपरौतमिति दचिणेऽवधत्ते मव्यसुद्धरत एवमपसय्यं 

भवतोत्यक्तं । संवौतं कण्टपाश्चदयलग्रं; तच्च मानुषमित्ययः। 

निवौतिलं प्राचछोनावोतित्व चोन्तरोयवस््रम्यापि कत्तव्य । यन्न- 

सूचला विग्रोषात् 

“यथा यज्ञो पवोतं तु घाय्येते च दिनोत्तमेः | 

तच मंधाय्येते यन्नाद्त्तरात् साधन श्भम्" ॥ 

दति वाक्यद्शनाच्च । श्रतएव श्राद्धप्रकरणे श्रपसब्यं वासो 

यज्ञो पोते छृवेत्ुक्र । टक्िणेनेव गक्णोयादिति जलाञ्जलिपूरणं 

द्लिणम्तपिहतौयेदारा । पात्रे पाणिग्रहणं तेनेव मन्तेदेरभए ति। 

^ नुदभेश्च देवं स्यात् काय्ये मानुषक तथा । 

मूलायरश्चिष्टदभेम्तु पिद्टणां तपेणं स्मृतं” ॥ दति 

वाक्यादेवे मानुषे च ऋजवो दर्भाः । पिव्ये दविबणेङ्ताः । 

तया । 

“^श्रग्र तु तपेयेदेवान् मनुब्यान् कुशमध्यतः । 

पिद्टश्च कुश्मृनागरेरिति वस्या मन्तव्या ” ॥ 

अरग्रिष्वात्तानित्याद्िषु चिषु पिदठनिति मग्बध्यते | 

एतदनन्तरं यमांश्चैक दति कात्यायनवचनाद्यमतपंप 



नि्याचारप्रदौपः। दरद् 

्रैकन्िकां । यदि स्याल्लौवत् पिटक इति कात्यायनेन यमतपेणा- 

नन्तरसेवमुतररवेक स्पिकं यमतपणमिव लजोवत् पिहकस्य । यन्त, 

माहमरणे माढतपेण समाचारः; स; “येभ्यो वापि पिता 

दच्यात्तेभ्यो वापि प्रदापयेदिःत्यक्रपचाश्रयणादेव ; तस्य च पिद- 

संस्कारल्नात्पितामहारौनां पिदतपेण (निषिद्ध पुत्रेण मातुः 

क्रियते । नमस्कारखधान्वितामिति वखादितपेणमाच्रविषय | 

व्यवायेन भिन्लवाक्यलात् । तेन कव्यवालनलस्तप्यता मित्येव 

प्रयोगः । दष्यतामिति सेक्रव्यमित्य विश्र॑षोपादानात् । यमतपेणे 

तु यमाय नम दत्वं वाक्छं वख्ादितपेणे ववर पयन्तामिद् 

जलं तेभ्यः खधा नमः। इत्येवं वाक्यं । श्राचार्य्याखति चकारेण 

वख दिवन्नमस्कार स्वधाल्ितमतिदिश्यते । पिद स्वां खधेति 

नमःसधान्ितानिति दूश्यते चकारेण । यिटश्नब्दस्य सम्बन्ि- 

शब्दत पिद्निन्यक्का खस्येव पिचादयो लभ्यन्त एव । खानिति 

पुनवचनं प्रयोगवाक्ये छप्रकागश्कपदोचारणाथं। तेनास्मत्पिता 

दुल्येव प्रयोगः । एवं नामतदति नामोच्वारणे प्राप पिदभम्टतिपद् 

पिचादिपदोश्चारणाथं। एवं पिह्प्रश्तौनि पदानि नामत इति 

दन्दः । तातस्त॒तौयाये(*) पिदरपितामदप्रपितामहादिपदनामाभ्यां 

देयमित्ययेः । 

श्रतएव पद्मपुराण, - 

^ दभेपाणिस्तु त्रिधिना प्रतान् खान् तपेयेदुधः । 

पिचाद्निमगोचण तया मातामदानपि ” ॥ 

(१) तपयान सिद्धः । (र्) तोयाय तच्छौलः 



६२४ निद्याच्ारप्रदोपः। 

श्रचापि खानित्यस्मत् शब्दप्रयोगायं । गोचवाचकपदोखारणा 

अस्मारेव वचनात् । 

«नामतस्तु खधाकारोरि""ति यो गियाज्ञवल्कयवचने नामगोच- 

खधघाकारोरिति पाठान्तर पक्त च व्यक्रमेव गोपदोच्ारणं। नाम 

पदस्य विश्यपरलेनाग्यद्दितवात् पूवेनिपातेऽपि नामगोचयोः 

प्रयोगे पौर्वापय्येनियमे मानाभावात् प्रयोगकाले विग्रोषणसमपक(९).- 

वेन गोजर्य पुवं निदेशः, पिदवप्रटतिपद्म्य नानां समासेन 

नामपूवं निद्रः । तत्र सन्ततिर्गोचरचरणमिति पर्य्यायपाढात् 

पुचपौचगोचग्रन्दायः । पु्रपौच्रपरम्परामाचविशिष्टमिति विगरेष- 

लाभाय तद्ादिश्वतपुरुषेणावच्छिन्न गोचश्रब्दायः। यद्यप्यनादि- 

संसारे र्श्चाद्यभावपल्लेऽनादिपुरूषसम्भवस्तयापि कौत्सस्य ये 

पिजाद्यः पूरये च तत्युत्राद योऽव चः सर्वं कौत्ससेन गोचान्तरेभ्यो 

व्याटत्ताः कोत्छो पलचितपुचपौ चपरपरालेन गोचश्रब्दामिघयाः । 

एव॒ च गोत्रशब्दस्य परपरारूपधमेवाचिलात्तद्धमेविगिष्टयक्ति- 

लाभाय सगो दृति । तेनावच्छेद्कपुरुषममानपु पो चपरपराक 

दयेव विग्रेषणविगेग्यभावात् । कौत्ससगो चः) निर्दँग्रो भवति । 

श्रतएव॒ “' सगो्ां मातुरणेक्ये नेच्छन्यृदाहकमेणो'"ति । 

“श्रमगोचरा च या यपितुरिण्ति स्मृतिषु निर्देशः । यत्त॒; 

श्रसुकासुकगो त्रतन्तभ्यमस्तु खधा नमः । तद्धमंव्राविगो तरपद्म्य 

व्यक्तिलक्षणया न च स््रायत्ते प्रयोगे लच्तणा युक्रा। भ्र च 

(१) सम्बन्धक्रत्वन । (र) कोत्ससगोच्र-इि निद्रः | 



ल =. ५ 
^^ शर्मान्तं ब्राह्मणम्योक्तं वर्मान्तं चत्रियस्य वे । 

वेश्यस्य गुप्रषेयुक्रं दासान्तं शूद्रजन्मनः” ॥ दति शमे- 

पदस्यान्ते प्रयोगः। यत्त ; देवकरधर रत्यादि, श्रमुकदेवामुक- 

करामुक्षधर इत्येवं प्रयुच्यते तत्छमाचारात्। चदा कल्पतरलिखित- 

यमस्मृतिवाक्यस्य । 

°“ शरमेदेवखं विप्रस्य वमेचान्त च भरशत: । 

गुशोदाभाश्च वेश्यस्य दासः शूद्रस्य कारक ॥ इति 

देवपदस्य नाग्िप्रवेशः, श्र्मातु वचनाच्च ग्रमेपदस्य चान्ते प्रयोगः, 

तदा वचनमपि, मन्त्रश्च देयमुद कमिति, श्रच्र मन्त्राणां करणत्व 

निर्देशात् तम्य चोपक्रमख्यवेन वलो यस्वात् । ““ पिन् ध्यायन् 

्रिश्चदे जपेन्मन्लान् यथातिधि'रित्यस्य वाक्यम्य ख पिदप्र्ति- 

चयाणामञ्न लिनवकेन च मन्तव्यवस्यापरतवन जपन्निति समान- 

कालनिरेश्रानुवादलाद्विवचित दति न ज्रियमाणणनुवादितादि- 

भ्रमः काय्येः। एव च काल्यायननिर्देशरोऽयतत्समानलान्नक्रिय- 

माणानुत्रादिलपरमित्यवगन्तव्यं | भ्यायतननितिपूवेदृष्टलेन श्रदुष्टे 

सति पित्रादिसारूषेण दप्य्वसिति च कविं दति बह्वचन- 

प्रयोगात् । पिहपितामदप्रपितामदाः दप्य्वमिद जलं तेभ्यः 

खधा नम दृ्यवमञ्जलिच्तयं दात्तयमितिण्नन्दाच पूवेनवाज्ञलिभिः 

समुच्चयः । ततो मालामदानिति, तच इति श्रौच(धक्मलाभाय, 

तच्च खुत्यन्तरे माटलपेणम्य पिदटतपेणमातामहतपेणमष्य विधानाञ्च 

दासाथे। किच, ^ मातामहश्च सततं श्रद्धया तपयेदधः » । 

(१) कम-- । 

७९ 



६२६ जिद्याचा््प्रदषेपः। 

दति मातामहादितपंणस्य पूवेसेव विहितला दिवचनं क्रमायंमेव । 

तथा च काल्यायनः, ममो व इव्यक्ता मातामहानां ¶। 

विष्णपुराणे- 

« पिदह्णां प्नणएनार्थाय निरपः एयिवौ पते ! । 

पितापिता(५महेभ्यञ्च प्रौणयेत् प्रपितामहान् ” ॥ 

मातामहाय तत्पित्रे तज्पिचं च समाहितः 

दद्यात् पेबेण तौयन काम्यं चान्यच्छणष्व मे ॥ 

मातरे प्रमाञ तन्मात्रे गुरुपल्ये तथा नप ! । 

गुरवे मातुलादोनां ल्िग्धयित्राय श्चसुजे" ॥ 

प्रमाता पितामहभार्यया, तग्म्ाता पितामहस्य बुद्धिश्यत्वा(ः)- 

त्पितामदहो, एव॒ याज्ञवलक्यकात्या यनयोर्माहतपणमन्यच् पतिना 

सहे तिन्यायेन पिदढतपेणन्तगतलान्न प्रयक्कत्तयं, मातादसनि विगरेष- 

कामनया पयक्कत्तव्यं चेन्मातामहादितपणानन्तरं कर्ते । न 

कथंचिदपि यपिद्पितामहप्रपितामरतपेणानन्तरं मादपिता- 

मरो प्रपितामहोनपंण काय्य, कन्पतरुकारेण त् मात्ादितपंणमपि 

नित्यमेव स्मृत्यन्तरात् काम्यलं तु नित्यम्येव सतः मयो गष्यक्ता- 

दितिवदता मातामहादितपणणनन्तरं नित्यमेव मादतपेणमिल्युक्, 

नित्यतोश्ा याज्ञवल्क्यो यकात्यायनोययोर्माज्ादि तपेण न पिचादि- 

तपेणान्तगंतं । श्र मातुः प्रथकूमराद्धमन्यच पतिना सहत्यस्य 

आद्पदस्य तपंणविषयलरे मानाभावे न याज्नवल्क्यो यादौ माचादि- 

(१९) पितामहेभ्यख् तथा-- । 

(२) बुद्धिस्थत्वात्-तत््मपितामहभार्य्या । 
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तपेएमगुक्रमेव विष्णपुराणद्राह, तथा ¶ तन्मतेऽपि न माता- 

महा दितपेणात्पव माटतपेणं । 

यत्त ग्ङ्खः- 

“ पिच पितामहाभ्यां च मातरे दद्यात्ततो जलं । 

पितामहस्ततो दद्यान्मातामदङ्ले ततः” ॥ दति । 

तया च मरोषिः- 

. “° पिहृण्णं तपण पूवे माणां तदनन्तरं ” । 

दति, गोभिलः, चोन् पितः, चोन् मातः, तदपि यान्न 

वस्क्यो यकात्यायनयोर्वाजषनेचिपरिग्टहो तलेन, ख गाखाञ्रयलात्, 

विष्णुपुराणणैयस्य प्रायेण वाजमनेयिनां परिग्हौतलेन । 

“येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 

तेन गच्छत्सतां मागं तेन गच्छस्तरिग्यति ” ॥ 

दूति मनुवचनादेकन्तिकविषये पूवपरिग्टदौतमार्गाश्रयतश्य 

खरातकधमत्रेन कथनात् तत्त्यागे खातकत्रतलो पापत्तरवाजषनेयिभिः | 

पिहतपेणणनन्तरं मातामहा दि तपण, तदनन्तर च मादपितामरो- 

प्रपितामोतपेण कन्ेवयमिति, तया श्राखान्तराधिकरणेः- 

“" खाध्या यग्रणनेकश्राखाभिः परिगद्यते । 

एकार्यानां विकल्पस्त॒ कमेकले भविष्यति ” ॥ 

दूति शाखानां विकन्येनाध्ययनमुक्ता तदं शाखाध्ययने 

न॒ नियमः पिचादिक्रमागतशशाषां त्यक्रा शखान्तरमपि कथं 

नापघ्ोयत दति श्द्ायां वात्तिककारः संप्रदायगतसुक्ता खां 

समाख्यामनुवत्तिनँ । 



६२८ नित्याश्वरप्रदोपः। 

शश्राखां शाखान्तर युकं नाध्येतुं सदृश समे" दति प्रवं 

परिग्रहस्य ग्रहणमावश्यकमित्याह, यत्त॒ होलाधिकरणे श्यृतोनां 

सवधमेत्वसुक्त तदपि खश्राखाश्रयाविरद्भूपर श्खाश्रयरूतिबोधि- 

ताधिक्मण्छधिक्रारसिद्धिपर । 

ख ्राखाश्रयसम्भवे वानुकन्रूपेण पर श्राखागतस्यापि पचस्यानु- 

छटानेऽपि नाधिकारदहानिरित्येवं परं च। 

अन्यया, 

^ खश्लाश्रयमु सन्य परशाखाश्रयतु यः। 

कन्तेमिच्छति दुमधा मोघं तत्तस्य चेष्टितं ” ॥ 

दृत्यादि उचनानां निरालम्बनलापातात् । तया वलावलाधि- 

करण खशाखाश्रेण परशाखाश्रयं वाध्यत दत्यक्र, यत्तु विक श्पि()- 

साष्टदोषेषु, शङ्गोत्यापि तो दोषौ पूरे केनापि देतुना प्रयो गान्तर- 

कालेतु पुनदैषिद्रयं भवेदिति, एकस्येव विकन््े पकदयाश्रयणमुक्र 

तत्पचान्तरस्य पूवेपरिग्टहोततेन वयवस्यितप्रायविकन्पव्यतिरिक्र- 

विकल्यविषयमेव । एवं च “कुर वाजपेये मप्तदगेव वा गवास्त 

कुर्वाजपेयमित्या चकत ” टृति परश्ाखागतरौनकन्पदङिणाश्रयणं 

वाजसने यिनामनुकन्तपसेव, यदा, बेदान्तगतश्राखावात्लामश्ाखापि 

(र सखश्राखा। चय्या विद्ययेति वेद्चरयात् शखा्रयस्य मवेषां 

पूवपरिग्टहौतलादिति। एवं च यत् पठन्ति; - 

° मातामहानां यः छवा माणां मप्रयच्छ्ति । 

उदक पिण्डदानं वा मरकं सतु गच्छतोः'ति तदाज- 

(९) विकल्पस्याख् दोषेषु -- । (२) यच्छाखा 
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मनेयिव्यतिरिक्रतिषयं । प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदया- 

ष्ठङ्कति येऽभिहो चमिति निन्दाययो दितद्चोमप्षङ्गायं । नलनुदित- 

होमनिषेधायमिति सपन्नादिमाद्रविषयं चेति। न च यान्न 

वर्क्ये, माठतपेणस्याणनक्तस्य स्मृत्यन्तरात्समु ये सत्यन्तरोक्रष्यानस्य 

ममुच्चयाश्रयण्णत् शखान्तरौयाङ्गप्रवेग्र दव क्रमहानेरदोषलान्न 

खश्खाश्रयविरोध इति वाच्यं । ततो मातामहानिति श्ुति- 

करमवाधप्रसङ्गात् । विष्णपुराणेक्तस्थाने निवेश्रविरोधाभावात् । 

श्राखान्तरोयाङ्गमपि श्रतिक्रमादिविरोधेनाङ्गानां पाटक्रमवाध एव 

शाखान्तराधिक्रणे उक्रः, मातामहतपेणानन्तरं माहतपेण- 

रभ़ेन श्ुतिक्रमवाध दति सवेमनवद्यं, श्रयवा, ततो मातामहान् 

सप्वोनितिम*% सश्ितपणमुक्का माता," मादस्वसे ति याज्ञवरक्य श्रा ह, 

ततो मादतपणं स्यन्तरसम्बाढात् पितामह्या दितपेणो पलच्चणं । 
^ पृवे खपितरम्त््याः पञ्चादनन्यांश्च तपैयेत्  । दति वचनाच्च । 

सखितपेणस्य पञ्चाद्धावः, खपिदपदस्य सपनोकखको यप्रेतपर त्वात् 

मख्यादौनां खपिहवाभावात् । श्रच यदि स्यान्नौवत्पिटक एताने- 

वेति नियमवन्द्रातामहे जवति तर्पणनिषधाभावानत् । प्रमाता- 

महादिषु पुरुषत्रयतपेणं । “ पितरो यच पच्यन्ते तत्र मातामहा 

श्रपो'तिनियमवचनात् बहनां प्राप्रे तपेणोत्पत्तिवाक्ये च “ माता- 

महांश्च सन्ततमि"ति मातामदपदोपस्यापित पिहमातच्रादिवगश्य 

बहलं प्रापितमिति प्रमातामदद्ुप्रमातामदयोरेव दयोस्त्पेण 

म॒ ठनौयस्येति मतमिति सवन्धः, माहतपेणे तु “म 

(९) मातापिदखसा । 



९६० नित्या्वारपदौपः। 

जौ वितु(भितिदचादि”तिगिषेधो जौ वितु()मिति पुस्वश्योदेश्य- 

विश्रेषणत्वेना विवकितला्माता महवगे व तिपि पूजा सा दित्य नियमस्य 

“ मातामहा श्च सतत'मितिवन्तपण नियमवचमस्य च॒ निषेध- 

प्रतिप्रसवहेतोरभावात् । मातरि जोवन्धां न पितामद्यादितपेण । 

पितामश्यां जोवन्यां मादमाच्रतपेणमिति । 

“५ पिता यस्य तु इन्त: स्याष्लौवेदापि पितामहः । 

पितुः खनाम सुकौत्य कौत्तयेत् प्रपितामह” ॥ दति 

व्मतिप्रसवाभावेन जोवितुमितिदद्यादितिगिषेधप्रटत्तः, पितुः 

खनाम कौत्तयेदित्यच पिदपदस्य माज्ुपलक्षणपर त्व पितामदपदस्य 

पितामद्यपलचफपरते मानाभावात् पिटपदेऽपि पितामाचरव्येक- 

शेषः कथंचित् स्यात्) नतु प्रपितामहपदस्य प्रमातामरपरवे 

किंचित् प्रमाणमस्ति, पिद्प्रातिपदिकोत्पन्नप्रपितामहपदस्य 

माटपरते प्रमाणसत््े तद्रा प्रमातामदलचकः स्यान्नलच प्रमाण- 

मिति, प्रमाणसत्वे भवतु तथा, मतामहादितपेणे । केचिदन्ते 

नमः शब्दं नेच्छन्ति, पदिन् खानितिवचने पिदग्रन्दस्य खकोय- 

सपिष्डोतप्रतपरवेन माताम दिमंयदहात् ¦ त्र खधानम 

ट्ति संगतेः। सस्यादितपणे तु नामतस्त॒ खधाकारेरिदक्ता 

नमः शब्दाभाव दति वदन्ति, नामश्रब्दस्य गोचमम्बन्धयोर्प- 

शचकवत् खधाशब्दस्यापि पृवेक्रनमःगश्रब्दोपलच्णपरलं न्याय्य 

प्रतिभाति; श्रन्यया, दष्यतामिति पद् नामादिप्रणवोश्चारणमपि 

परिग्रंसितं । तेनानुवादिवात्तपेणान्तरतस्य, तेना यथासम्मदायं 

(१) जौवन्तमिति । (र) जौ वन्तमिति। 
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ममः शब्दप्रयोगः । शरन सस्थादिष्टलिगन्तानां तपेणं तपेयेदा- 

नुग्रसायेमितिवदनात् काम्यभिति केचित्, तदसत्, कात्यायनेन 

ज्ञातिवान्धवान्तानामेषामेव त्पेणमुक्ता श्रतपिता देहाद्रुधिरं 
पिवन्तौति दोषोक्रः, तेनानुशंमाथं स्ह॒तिमाजायं । श्र माता- 

महो प्रमाता महोवद्द्प्रमातामरोनां भाकचार्य्याचाय्येपन्नौ गुरुर 

पन्नौनां बोधायनोक्र ॒वेकल्पिक, च्येष्ठभ्राठपिहव्यमातुलादौनां 

इन्दोगपरिगिष्टोक्तं वेकर्पिकं, खातिश्रास्तविकश्यन्यायात्, श्र 

क्रमवाक्य पठन्ति;ः- 

“देवं पिता च माता च मातामरहपिदव्यकौ । 

भ्राता च पिदभगिनो मातुलः श्वष्एरस्तया ॥ 

मातुः खसा च भगिनौ पन्नो पुचचस्तयेव च । 

शरवः खामिनश्चेव भावुकग्ालवान्यताः ॥ 

पिदतपेणएकाने च कारुण्यात् श्राद्कमणि । 

क्रमेणेते प्रयोक्रयाः मोनकस्य वचो यथा ” ॥ दति- 

शरस्य च क्रमस्य पूवं खयतरस्त््या दति याज्ञवरक्यविरोधात् 

तदिरोधं विद्ायायं क्रम आ्रद्रणोयः, स च प्रयोगो लिख्यते । 

° यया श्राद्धं यथा प्रकाश्र” दति शद्खुःवचनात् । यस्य नाम 

प्रकाश्रते तत् स्मय्यैते, श्रद्धायां सत्यां तस्य तप॑णं काय्यं । नासवकं 

कदाचनेति निषेधात्। ब्राह्मणेभ्य एव देयं, विष्णपुराणे, “ लिग्ध- 

मिज्राय भुन” इत्यन्तं पिहतपणमुक्ता- 

“ददं चापि जपेदम्ब दच्ादात्मच्छया नृप।। 

उपकाराय ग्धतानां कतरे वादितेपणः  ॥ 
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^ देवा सुराम्तया यन्ता-नागा-गन्धवं-राक्षमाः । 

पिग्राचाः गद्यकाः शिद्धाः कुश्नाण्डास्तरवः खगाः ॥ 

जलेचरा श्ूनिलया वाखाहाराश्च जन्तवः । 

दश्निभेते प्रयान्तयाप्रर मह् त्तनाम्बना ऽखिलाः ॥ 

नरकेषु समस्तेषु यातना च ये स्थिताः 

तेषामाप्यायनायेतदौयते मलिलं मया ॥ 

ये वावा अ्रवाग्धवा श्रन्यजन््रनि वान्धवाः । 

ते ठ्िमखिलां यान्त् ये चास्मत्तोयकां चिणः ॥ 

काम्योदकप्रदानं ते मयेतत्कयितं\) नृप!” | 

ददं जपेदम्बुग्द्यादिति लिङ्गवाक्याभ्यां मन्त्र्याम्बदराने सम्बन्धेः। 

श्रगिहोचं जदो ति, यता पत्ततो तिवत्कर णश्चत्यभावेऽणदृ ष्टा 

येत्वप्रसङ्गभयेन लिङ्गवाक्याभ्यां विनियोगात्, न तु मन्लपाटो 

नित्यः, अ्र्बदानं मन्त्रण वेकन्विकं, ममन्त्रकाम्बदानजेव काम्यं, 

काम्योदकप्रदानमित्युपरुहारात्, श्रम्बदानेन मन्त्मम्बन्धस्य काम्यत 

लद्मंगतेः । पिदढतपणानन्तरं पाठाच्च प्रायशित्तद्शेने न पेवेण 

तोधेन दति पूवक्रानुषङ्गात् पिव्यविधया तपण पाठक्रमे वाधका- 

भावा. यथापाठभिद्ैव कतदेवा दितपेण मिति लिङ्गा, दद् च 

सवं स्तानाङ्गतपंणेऽपि । तथाच विष्णुः, ततः सम्बस्धिवान्धवाः, 

ततः सुहद्ः, एवं नित्यक्ञायो भवतोति रत्यन्तरोक्तानां सवेषां 

तपेणं स्त्रानाङ्गमिदटक्तं भवति । कात्यायनः, निष्पौडय चान- 

माचम्य त्राहुधवेष्णवरौद्रमाविचौमेवावश्णेस्त लिङ्गेररयेत् । 

(९) कथितं तव । 



नित्याश्वारप्रदपेपः। ददद् 

स्ञानवस्त्रमित्येकलमविवकितं, ““श्ञानश्राखां प्रदातव्या शदस्तिखो 

विष्रद्धये," इति वषनान््न््च्येप ग्रोधयितला निष्पौडन। 

याज्ञवरक्यः,- 

^ बस्तर निष्योःउनं तोयं क्लातस्यो च्किष्टभागिनां । 

भागधेयं श्रतिः प्राह तस्मान्निग्यौडयेत् खले ” ॥ 

अरन्नप्रकरवत्तस्यापमब्येन पौडन, तया.- ^ श्रसस्छतप्रमोतानां 

स्थले ददान्नलान्नलि,” एतच्च ॒प्रतिपत्तिकर्मापि, खिष्टयात्रत् 

यागाङ्गंग्रनादृष्टायं च, तेन भ्चानत्या स्ञानवस्तरस्य निष्योडुनेनांग् 

वा श्रक्रतस््नानस्य वा तपण तिलान्तरेणास्य श्रसुख््तप्रमोतान् दिश्य 

जलत्यागः कायैः, स्नातम्यति व्राक्येन प्रकरणं वाधिलास्य 

स्नानाङ्खत्वं । तेन तपंणरददिते क्रिाङ्गस्नाने पादं प्रवन्तत इति 

केचित् । तन्न, स्नानपद्स्य प्रङुतमाध्याङ्किकस्रानपरत्वात्, ्रन्यया, 

प्रयाजे कृष्णलं जहो तोत्यत्र प्रहटतप्रयाजवाधेन सवेयागाय प्रयाज- 

गरोषतापत्तः, वे (श्ष्टघऽपि न प्रकरणत्राघो व्यवम्यामाच तु 

प्रकरणेन दरग्राङ्गतापि प्राप्ता, तच उच्छिद्य पोणमारुमाचे 

व्यवस्थापनात् । सान्नाय्यघरममाणं लिङ्गन द शङ्गात् । 

यान्नवरक्यः,- 

“ पोडयिला ततः पश्चान्नपं कुर्य्यात् सुविस्तरं ” । 

^“ च्रजपो पूयग्रोणित" मित्यादिना रिष्णपुराणे नित्यजपो 

य उक्रस्तस्यायं कालविधिः । ततो ब्रह्मयन्ञ एव जपयन्ञः । 

(१) वै ग्षेऽपि । 



६३8 नित्याचारपदौपः। 

« ये पापयज्ञाञ्चवारो विधियन्ञषमल्विताः । 

सवं ते जपयश्चसख कलां मादेन्ति षोडश" ॥ 

दति ब्राह्मयन्ञे जपयश्प्रयोगात् । 

तया,- 

“यश्च श्रुतिजपः प्रोक्तो जपयज्ञः स उच्यते” दूति वाश्य। 

याज्ञवष्श्धे,- 

“ तपेणात् पवेमारणभ्य वेद ""मिल्यादिना ब्रह्मयनज्ञमुक्का तपंणान्ते 

पुनजेपं कुर्य्यादिति विधानात्, न च तस्येव कालविधिः। 

श्रनुपादेयं कालं प्रति जपकरणे विधाने कर्मान्तरलात्। 

मासमग्निरोचं जुहोतौतिवत् । न च विविदिषन्ति यज्ञेन 

दानेनेत्यादिवत् रूपान्नानादकर्मान्तरलं । नाघमषेणत्पर- 

मन्तजेले जपो न व्याहइतिन्यः परं होमेन साविव्याः परं जप्य 

दूति शंखेन जपसामान्यसुदिश्य गायच्रोविधानात् ¦ न च तया 

सति तपेणाङ्त्वप्रसङ्गः, स्ञानवस्त्रजल प्रतिपत्या तपेणसमापनात् । 

^ निष्पौ यति यः पूवे स्नानवस्त्रं तु तपेणा"'दिति पूवं तपेणएसमात्नः 
पूरव वस््रनिष्यौडने टोषकथन । श्रच'\ च वस्बरनिष्यौडनकथनं 

श्राचमनान्तं तपणममापिं द्योतयन्ति न च ममाप्तख्य पुनरङ्ग 

सम्भवः। किंच मनुना ल्लातकत्रतकरणे ;-- ““ खछषियनज्ञं देवयज्ञ 

ग्तयज्ञ मित्य च खछषियन्ञपदेन ब्रह्मयन्नमुक्ता,- 

“ मङ्लागारयुक्रानां नित्य च प्रयतात्मना । 

जपतां जतां चेव विनिपातो न विद्यते ” ॥ , 
काणना भ अअ “~ ~ =-= 

(१९) अन्ते च | 



निव्याचास्प्रदोपः। ८९११५ 

इति जपस्य फलायंलशयुक्ा' वेदमेव जपेन्नित्थ'”मिति त्येव 

जपस्य वेदमनग्धसाध्यस्य नित्यलमादश्ितं। सग्ध्याजपादिक शं 

एयक ' तेव कथितं । तेन पुरूषा्श्येव जपस्यायंकालः । 

एतेनास्य खानाङ्गत ्रतयक्ं । श्रतएव ब्रह्मविष्णप्रमुखानां देवानां 

पूणभमपि म खानाङ्घ। म वा तपेणाङ्ग। वस्लनिष्यौडनाम्त 

तपेणच्ामयोः समाप्रवात् । तौ यं विसजेनमाच्रमेव हि सानाक्ग- 

लिङ्गात् तदादायेव क्लान(\विधेरेव इति कात्याथनस्छाम्ते उप- 

संहारः । यथा शान्तपनोयां वहिगहमेधौयस्य करणाद डिरहाम- 

माचस्योत्ङृष्टस्य र्दमेधोय समाप्तौ शान्तपनोया स स्ाप्येति 

वचनं वहिर्हाममाच्रमपेच्छय, श्रतएवेषां तपेणोत्तरकमे दति 

समाख्या, यत्त॒ याज्नवत्कये,- 

“ उपश्याना दियस्तावान् मन््रवान् कौत्तितो विधिः । 

निवेदनान्तं तत्स्यानमित्या ब्रह्मवादिनः” ॥ 

दति, उरगं होतितोयमुपच्ापयेदित्यादि देगः पान्तुविदं जय 

निवेद नभित्यन्तकमेकलापस्य लानपरिभाषा, नानेन(? तपेणदोनां 

सन्ध्याब्रह्मयन्ञादोनामपि स्लानाङ्गता । 

तथा सति प्रातःक्लानादावतिदेशे बहविरोधात्, किन्तु 
(रे सानप्रसङ्गरदयं । बह्कप्रकरण्लेन यथासम्भव, तौ चं विमजेनान्तरित- 

कमेषभ्यत्या, श्रन्यया उपस्थानप्रा नपाद् प्र्तालनाचमनादे(*रङ्ता- 

पत्तेः, न च परिभाषायाः प्रयोजनान्तरं दृश्यते । तथा सति 
~~~ ----- ----------~ = 

(१) विधिरेष । (२) अन्तम॑तानां । 
(३) सान प्रपरंसेव । (४) रुनङ्कतापत्तेः | 



दद् नित्याचारप्रदौपः। 

तदेव प्रयोजनं, न तु तत्तन््म्यगतानां सवषां पुरषायंलेनावगतानां 

दथमकरणगतगोदोदादौनां खानाङ्गलं । श्रतएष यदिष्णसमृतौ- 

वेस््रनिष्योडनानन्तर ततो यज्ञोपवौतौ ला सदाचम्य पुरुष- 

दकेन प्रच पुरुषाय पुष्पाञ्जलिं दद्यात्, उदकाञ्जलिं वा एव 

नित्य्ञायो स्यादिति तेनापि पुरूषक्षपूजायाः खानाङ्गतं, येन 

प्रातःखञानेनेतिदे शः, एवं परेन वस्रनिष्योडिना तु पदार्थानामसेव 

परामर्षात् । तत् भद्ध नित्य(“स्यायं कालः । 

विष्णएपुराण,- 

“श्राचम्य च ततो दद्यालूर्याय सलिन्लाश्नलि । 

नमो विवख्ते ब्रह्न भाखते विष्णएते जसे ॥ 

श्रागच्छ.) मविचे प्रएचये सविते कमदायिने” | 

नरखिहपुराण,- 

“ ततोऽपि(र भाजने दृद्यात्तिलपुष्यजलान्ित । 

उत्थापय मृचि पय्येन्तं दसः प्चिषदित्युचा ”” ॥ 

दषः प्रःचिषदित्यष्यं दद्याद्धानवे दृत्ययः । 

प्रधानक्रियान्वयस्याभ्य दितल्लात् । तथाच नमो विवदखलत- 

दूति मन््ेण सरह विकल्पः । 

पद्मपुराणे,- 

^^ श्राचम्य विधिवश्सम्यगालिस्येत्पद्ममय्रतः । 

श्रचताभिः सपुष्याभिः सतिलारुणएचन्दनेः ॥ 

(१) नित्यजपरस्य -- । (र) जगत्सषिवे। 

(द) ततोऽध्यं भानवे-- । 



नि्याच्ारप्रदीषः। ६९७ 

(\)श्र्यं दद्या प्रयन्नेन सय्यैनामानुकौनत्नेः । 

नमस्ते विष्णुरूपाय नमस्ते विष्ण पिणे ॥ 
सरस्रर श्ये तभ्य नमस्ते सवेतेजसे । 

नमस्ते सद्रवपुषे नमस्ते भक्रवत्सल! ॥ 

जगत् स्वा मिन्नमस्तेऽस्त॒ कुण्डलाङ्गद षित ! । 

पद्मनाभ ! नमस्तेऽस्तु दियचन्दनरूपष्टक् ॥ 

नमस्ते स्वेशोकेश्र ! सुप्तानामपि वुध्यसे । 

सुतं दुष्कतं चापि मवे (र पश्छति सवदा ॥ 
मत्यदेव! नमकरऽस्त॒ प्रसोद् मम भास्कर! । 

दिवाकर नमस्तऽस्तु प्रभाकर नमोस्तुते ॥ 

एवं सुय्य नमस्छत्य तिः कला च प्रद चिणं । 

दिजं गां काञ्चनं स्पष्टा ततो विष्णं ब्रजेत् ॥ 

श्रच श्रचताभिः श्रष्यं दद्यादिति पूवण सम्बन्धः । 

सूय्येनामानुकोत्तेनेः- 

नम्यति परेण मग्डन्धः, तेनाचेदानानन्तरं नमस्ते विष्ण- 

रूपायेत्यादिना सय्येनमस्कारः प्रदच्एत्यं राघदानाङ्गदं । 

याज्ञवल्क्यः, 

 निष्पोद्य स्रानवस्त तु ्रादम्य प्रयतः एचः, 

दैवानामचेन छता ब्रह्मादौ नाममनत्सरः ॥ 

ब्रहवेष्णवरोट्रेस्त॒ सा विचे्मन््रवारुणेः । 

तशिङ्गेसतप॑येन्सेः सर्वान् देवान् समाहितः ॥ 
स ~~~" 

(९) अध । (२) पश्यसि । 



३८ निव्याश्वारपरदोपः। 

ध्याला प्रणवपूर्वं तु दवतं तु समाहितः । 

नमस्कारेण पुष्पाणि विन्यसेत्त॒ एयकू यक् ॥ 

आवाहनादिकं कमं चन्त नोक्क मया विह । 

तत्छवे प्रणवेनेव कर्तव्यं चक्रपाणिनः ॥ 

दद्यात् पुरुषष्धक्रन यः पुष्याश्यप-एव वा । 

रचितं स्याज्जगदिदं तेन स्वे चराचरम् ॥ 

विष्णनबेद्धया च स्द्रख विष्णदेवो दिवाकरः । 

तस्मात् पृज्यतम्(९) नान्यम् मन्ये जनादेनात् ॥ 

साविच्या दयाद्ूपादि यथयाप्रक्रि समाहितः । 

एव संप्रज्य देवेश चण ध्याला निरश्ननम् । 

ततोऽवलो कथेद कं दमः प्चिषदित्यचा ॥ 

स याति ब्रह्मणः सद्म स्ालवेवं कृतवान् तु यः। 

अदुख्रमस्येति मन्त्ेरूपस्थाय दिवाकरम् ॥ 

संवचस्येति पाणिभ्यां तोयेन विष्जेन्मुखम् । 

सख्रयम्भूरित्युपस्याय खय्येस्येति प्रद चिएएम् ॥ 

श्रारत्य तु नमः करर्याहिगोदिग्देवता श्रपि। 

ब्रह्मणेऽद्रये प्रथिव्ये श्राषधोभ्यस्तयेव च ॥ 

वाचे च वाचस्पतये विष्णवे महते तया । 

एताभ्य देवताभ्य नमस्कारादि वे जलं ॥ 

द्त्ला नमस्ये क्रमशः खान्ते वे स्वकर्मणां | 

नमोऽबभ्योऽपां पतये वरूणाय नमो नमः ॥ 

(१) एर्यतमं । 



निव्याचास्प्रदोपः। ६३९ 

शयक्वापो नमद्त्यावनौ बेदांञ्च मामवत् । 

दृदमापः प्रदहत धाचो धाश्नस्तयेव च ॥ 

विमोचनं तु तौयेस्य आराप्यायखेति वे जपेत् । 

देवा गातु" विद इति छवा जप्यनिनेदनं ॥ 

प्रचाल्य तोयदेश्ं तु गला खं धमेमाचरेत् ”। 

रह्मा विष्णमदेश्वरा एकेकेन मन््ेणचेनोयाः, सविता भिभो 

वरुणश्च चिभिरेव उपादेयगतबह्कलस्य विवकितलात् तश्िङ्ख- 

द्या दिरेवताप्रकाग्रनसमरथेः । ध्यालेति पुराणेक्ररूपां देवता- 

मूत्तिं ध्याता तकल्िङ्गमुचाय्यै तदन्ते प्रणवदेवतानां ममःपदा- 

न्यक्वा, ७ॐ ब्रह्मणे नम इत्येदं यक् शथकू प्रतिदेवतं पुष्प 

विन्यसेत्, जले चिपेदिति पूजाप्रकारः पुष्यद्ानमन्त्रणेत्ययेः, 

विश्णप्रजायां विगरेषः, प्रणवेनावाहनादि पुरुषद्धक्षन समस्तेन 

पुष्यदान, समस्तस्य करणलन भुतेः, तेन॒ तदिरद्ध, विष्ण्- 

समृतिगतं प्रत्येकस्य पुष्यदानसाधनत्वमन्ते न ग्राह्यः उदकद्ानं 

वा पुष्याभावे, गाचच्यायुपवासनान्तं कमे निरञ्जनं निष्य॒पश्चं ब्रह्म, 

अच नियुक्तान् पुरुषान् ब्रह्मपुरुषेण नारायण्नाभिष्टौतोत्यज् 

श्रव्या मन्त्तगतपुरषपद्स्य नारायणपरतेन बयास्यानान्मन््लिङ्- 

स्यापि नारायफपरलादिर्द्धश्रतिगतपुरुषोत्तमनरसिहतिष्णुचक्र- 

पाणिपदानां पूजावाश्चश्रतानामग्यनाद्रः, नररहिपुराणे, ध्येयः 

सदेति नारायणमृत्तिध्याममुक्क एवं नारायणाय पुष्यं ददानौति 

प्रयोगः, ्रतएव प्राचोनपद्धतौ तयेव लिखनं समा चारोऽपेवं, दिश्रः 

(१) देवा गाच्र-विद-इति | 
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प्रतिच्यादिकाः, दिग्देवता इद््राद्या। दिग्भ्यो नमः, दिग्देवताभ्य 

दूति केचित्, श्रवनो शमौ देवनमस्कारो मामतत्, चछग्वेदाय 

नम दत्येवक्रमेण, भ्रध्यायखेति जपस्य देगः गातु विद इति- 

वेदनं अनेन जपेन परमात्मा प्रोयतामिव्येव रूपेण । 

श्रय सरानपद्धतिः, चतुयभागे-उक्रल्तणण्ट्तिकास्त्रौ गो सम्बन्धि- 

दिवसरुहोतगो मय-तिल-पुष्य-यव-कुश-दूर्वा चन्दनादिकमादाय 

ग्रामात् पूर्ंणोत्नरेणए वा वदश्वंय जलाशयं गला जलाग्रयसमोपे 

स्ानोपकरणस्थापनं दिवासां पविच्ोपग्रदश्ु(") श्राचमेत्, नारायणए- 

नमस्कारः, चिमाचप्रणवोच्ारणं, नारायणएमन्त्रेण ममन्ताच्चतुदस्त- 

परिमिततोयेक्रन्पनं । ` 

^^ विष्णोः पाद्प्रस्तासि वेष्णवौ विष्णप्रजिता । 

पारिनस्लेनसम्तस्राद्ाजन्ममरणन्तिकात् ॥ 

निखः कोद्भद्कोरौ च तौर्थानां वायुरत्रवौत् । 

दिवि भुब्यन्तरौच्त च तानि ते सन्ति जाद्धवौ ॥ 

नन्दिनोत्येव ते नाम देत्रषु नन्दिनोति च। 

नन्दा पष्य च सुभगा विश्वकाया शिवा शरिता ॥ 

विद्याधरो सुप्रसन्ना तथा लोक(?प्रसाधिनौ। 

चेमा च जाङ्कवो चेवं शान्ता गल्तिप्रदायिनौ ॥ 

भागभैरयौ भोगवतो जाद्धगो चिदशेश्वरो । 

गङ्ख! देवि! नमस्तुभ्य प्रसद् परमेश्वरो । 

(१) चोपग्रस्यः। (र) प्रसादिनी । 
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गङ्गेऽजागच्छेत्धावारनं दः किंचित् एक् स्थापयित्वा श्रपर 
च॒ वश्यमाणविनियोगामुरोधेन श्रधिकन्युनमध्यपरिभितिं छवा 

स्थापन, गोमय दिधा विभश्चादंस्य चिभागकरणम् । 

^^ शरश्क्रान्ते! रथक्रान्ते! विष्णक्रान्ते! वसुन्धरे ! । 

नठत्तिके ! इर मे पापं यन्या दुष्कतं छतं ॥ 

उद्धृतासि वराहेण छृष्णेन प्रतवाङ्ना । 

नमस्ते सवलोकानां प्रभवारपि सुव्रते!“ ॥ दति- 

मन्घेण ब्डद्धागानामभिमन््रणं | श्राद्यभागेकदेगरेन नाभेरधः, 

दितोयभागांग्रन अिरसस्ततोयभागांगरेन मध्यकायस्य चालनं, 

ग्द्धागानां शिष्टानां रण । 

^“ श्रमं चरन्तोनामोषधोनां रसं वने । 

ताषाण्धषभपन्नौनां पविच कायश्नोधनं ॥ 

तन्म रोगांश्च शोकाय पापंच नुट् गोमय! । 

दति क्षालनकालते पठता गोमयाद्यभागनाधःकायस्य, दितोय- 

भागेन ज्िरषः; ठतोयभागेन मध्यकायस्य चालनं । चतधा 

छृतगोमयस्य न रण कार्याभावात् । स्त्ये पादयोः चालन, 

एतच्चा क्गप्र्षालन पादच्ालनं च तौरे शृता सङ्ृद्ा चमनं । 

“^ हिरण्यग्रङ्ग वरुणं प्रपद्ये तोये मे देहि यावितः। 

यन्या मुक्रमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः । 

यन्मे वाचा च मनसा कमणा दुष्कृतं रतं ” ॥ 

^“ तन्न इन्द्रो वरुणो टृदस्यतिः सविता पुनातु पुनरिति, 

(९) त्वमे। 
८९ 
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जले प्रवेशः । प्रएनःरफष्छषिः चिष्टप्कन्दः, वणो देवता । अलो- 

पश्याने विनियोगः । “ॐ उर् हि राजा वरणएश्॒कार सूर्याय 

पन्धा मन्वे तवाऽख । श्रपदेपादाष्यु तिधातवे करतापवक्रा इदया- 

विधभिखत् ”। इति वद्भान्नलिं तोयाभिमुखं प(ठः । प्ररनःगेफ- 

षिः ("श्रनुष्टपङन्दः, वरुणसविठ विष्ण विश्रमरत् खरकां देवताः, 

जलावन्तेने विनियोगः । “ॐ ये ते-शतं वरङण-ये सस्त यज्ञियाः 

पाश्रावितता महान्तः, तेभिर्नो रद्य सव्रिलोतविष्ण विशे मुञ्चन्त 

मर्तः सवर्काः” । दति जलस्य दस्तेन प्रद् लिणा वन्तैन । परमेषिषिः, 

यजुः, वरूणो देवता, “ॐ सुमिजियानऽ आपः श्रोषघधयः;ऽ सन्तु "' 

दूति वर्णं खला जलान्नलिग्रहण, परमेष्टौ प्रजापतिछषिः, यजः, 

वरणो देवता, ॐ दुमितरियास्तसम सन्त् योऽन देष्टि यं च वयं 
दिश्र दति दरव्यं ध्याला यस्यां दिगि (दृष्टासि तच जलाञ्नलि- 

प्रचेपः, टेव्याभावे व्रत्तरस्यां प्रचपः। 

कटिनाभ्यधोदेगोरुदय-अंघादयपाददयानां प्रत्येक श्राद्यभाग- 

टदा तरिः चालनं, दितोयभागण्डदा नाभयुद्धकण्डपयेन्तं दिःचालनं, 

ततो इष्तदयोष्ठेरा तिः प्रचालनं, मवैकायचालन, दिराचमन, 

नलाय नम ईति जलनमस्कारः, वशिष्टखषिः, चष्टुपककन्दः, वरूणो 

देवता, यत्किश्चेदं देये जनेऽधिद्रोऽदं (रमनुख्याञ्चरामि, श्रचिन्तय 

भव घर्मायुषोऽसि भिमानस्तस्ममादेनसो ठेवरौरिषः, जलाय 

मम ईति जलनमस्कारः। 

(१) चिषपृङ्छन्दः। (२) देष्योऽस्ि | 
(३) मनुष्याश्चरामसि । (8) तव । 
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^^ प्रपद्ये वरणं देवमम्भसां पतिमूजितं । 

यावितं देहिमे तोयं सव॑पापापनुत्तये ॥ 

तौयंमावाहयिय्यामि सर्वापदिनिष्ूदनं। 

साज्ञिष्यमस्मिन् वरे तोये भजतां मदनुग्रहात् ” ॥ 

गङ्ख गच्छत्येवं तो यमामन््यावादन, उद्धतखाने यस्मा्तोर्या- 

व्नलमा दतं तस्येव तोयेस्यावाहनं, आआवारनकाले मनसा तौर्ध- 

देवता-सानिष्यचिन्तनं, कतरिमेऽकृत्रिमे प्रसिद्धनामके कुरुचेच- 

गयागङ्गापुष्करान्यतमस्मरणं । एएनःगरेफ्टषिः, जिष्टप्न्दः, 

वरणो देवता, ““उदृत्तमं वरूणपाग्रमस्मदवाधमं विम धमर 

अयाय९, श्रयावयमा दित्यत्रते तवानागसो ऽदितये स्याम? । दति 

मन्तरेण प्राञ्ुखस्य नारायणस्मरणेन जलपरवेशरपरिकन्पिततों 

सत्यन्तराल्न लावतर णएनिमित्तक सकदाचमनमिति केचित् । 

नाभिमा प्राङ्मुखस्य स्मरणं । येन देवात्रयस्य मधुङघन्दकूषिः, 

दायो रनुष्टुपदन्दः, दतौयस्य चिष्ुपुक्रन्दः, (\'पवमानः सोमो- 

देवता, जलालम्भं विनियोगः । “येन दैवाः पविचेण रात्मानं 

पुनते सदा, तेन सहखधारेण पावमान्यः पुनन्त॒ मां" । 

“° प्राजापत्य पविच च ततोद्ाम हिरण्मय. तेन ब्रह्मविदो तरय पु 

्रह्यपुनौोमहे,” “ दन््रः सुनोतौो सहसा पुनातु सोमः (र) सयावर्णः 

समोच्या। यमोराजा.रप्रणिभिः पुनातु मा जातवेदा मुजेयन्त्या 

पुनातु, दूति परिकल्पिततोयेजलस्य हस्तेना.५वमषैः, ततस्तोरं 

(१) तौथमान । (२) खय । 

(३) प्रम्टयाभिः। (४) स्प्ण्ः | 
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गत्वा श्रुभुंवः खरिति याशतिचयेए दिराचमनं, सदा, मेधा- 

तिचिच्छषिः, गायकौडन्दः, ॐ विष्णुदेवता, ^ शद् विष्ण॒विचक्रमे 
त्रधानिदधे पदं षमूलमसय पाशसुरे इति निधाह्ठतव्यतिरिक्रण्टद्ा 

सर्वाङ्गलेपन, नात्र चालनं, सषटदा चमनं, नारायणं सरतः शनेजंले 

प्रवेशः, प्रजापतिष्छेषिः । यजः, श्रापोदेवता । “७ श्रापोऽस्ना- 

न्मातरः प्डन्धयन्तु तेन नो एतः पुनन्त्, विश्रघरहिरिगरं प्रवदन्ति 

देवोःः” दति मन्त्रेण प्रवाहाभिमुखस्य प्रवाहाभावे रूर्याभिमुखस्य 

वा जलमश्नने, हरिष््मरण, प्रजापतिच्छेषिः, यजः, श्रापोदेवता, 

“ॐ उदिदाभ्यः प्रुचिरा पूत एमिं उयथानं,” ततो गाचमुरव्य 

पुनःपुननिमज्योन्मन्ननं । सषदाचमनं पुनस्तोरगमनं । कुत्स- 

षिः, जगतो कन्दः, र्ट्रोदेवता, “ मानस्तोके तनये मानगोषु 

मानोऽश्ेषुरो रिषः, मानोवोराचुद्रभामिनो वधौहविश्नन्तः सद- 

भित्वादवामदह ” इति गोमयेन सर्वाङ्लेपनं, लेपनकालेऽग्रमग्र 

चरन्तोनामित्यस्य क्रियमाणानुवादिनोऽपि जपः। वगिष्टोक्र- 

काण्डादितिदुरवेया श्ङ्गष्यशरेनं वैकश्िकं । गोमयलछिपे गाज्स्येव 

जलस्थस्याभिषेकः । स च यथाक्रमभितिवचनात् प्रत्येकमन्त्नेण 

शिरमि जलाश्नलिदानरूपः, मन्लस्याष्टभदादष्टभिन्नः, एएनःगेफ- 

ऋषिः, गायकचोद्न्दः, वरुणोदेवता, “ॐ दम मे वरुण श्रुधो इव 

मघा च ष्ट्य लामव्यराचके,” प्रथमा भिषेकमन्त्ः, प्रन फ्ठषिः, 

जिष्युपडन्दः, वर्णो देवला, ^“ तलायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशा- 

स्तेयजमानोहविभिंः, श्रहेलमानो वरुणेहवोध्यरुगर स मान 

शरायुः प्रमोषः, दितोयः, प्रजापतिष्धेषिः चिषठुपद्धन्दः श्रप्नि- 
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वरुणौदेवता, “ लक्नो श्रे वरणस्य विदाम्, देवस्य हेशो श्रवयासि- 

सोष्ठाः, यजिष्ठो वद्कितमः शोग्रहचानो विश्वादेषासि प्रमुमुग्ध्य- 

छात् ”। ढतोये च, प्रजापतिष्टषिः, चिष्टुपढन्दः, श्रद्रोवर्णो 

देवता, ““ सत्वज्ञो श्रद्रेऽवमो भवोतो नेदिष्ठो अस्या इषसो ष्टौ, 

श्रव यच्चनो वरुण रराणो वोदिग्टलोकःः सुवो म एधि” 

चतुथः, (प्प्रलापतिषषिः, गायचोङन्दः, वरूणोदेवता, “ॐ 

मापो मोषधोरिसोद्धश्नो धाश्नोराजंस्ततो वरुण नो सुश्च ” । 

“ यद्ाइरद्या इति वर्णेति शपामहे ततो वरुण नो मुञ्च” । 

पञ्चमः, उदुत्तममिति । षष्ठः, ्रयवेण्छषिः, श्रनुष्टपढन्दः, भ्रोषधयो 

देवता, ^ सुश्वन्त् मा श्पथ्यादयो वरूप्धादुत । श्रयो यमस्य पदो शात् 

सवसमादेवकिख्विषात् । सप्तमः, प्रजापतिङछषिः, यजुः, श्रवष्टयो 

देवता, ^ श्रव्टय निकचश्युण निदेरुरसि निचुम्पुणः । श्रवदेवे- 

देवत मेनोऽयासिषमवमर्येमल्येहतं पुररावणोदेवरिषस्पाहि ” । 

श्रष्टमः, ददमाप दति खाने पञ्चम्याभिषेको मापो मौषधौरिति 

यजसुधेत्यन्त, कण्डिकात्मक चेत् कुवन्ति पाठमेद्यमन्यपगम्य प्राच 

विदमाप दति पाठः, ततः पूववष्नल्े निमच्योन्प्रज्याचमनं, ततो 

माजेनारम्भः, कु शरचयेणणन्तगभ, सागरेण शिरसि जलप्रखेपः, प्रएवेन 

शिरसश्च लिनाभिषेकः, ततो वयाइतिचरयेणाभिषेकः गायन्या- 

भिषेकः, पुनः प्रणवेन भ्िरसि कुर्माजेनं, श्रय वयाइतिच्रयेण, 

रथ गायत्या मानं, श्रापो हिष्ठेति चष दत्यन्तेनेकं माजन, 

(९) प्रभासक्छषिः | 
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योवोमान्तर दत्यन्ते च दितौयं, तस्माश्ररं चन दत्यन्तेन ठतौय, 

दृदमाप इति चतुथं, प्रजापति्छषिः, भ्रनुषुपङन्दः, भ्रापोदेवता, 

माजेने विनियोगः, “ॐ ₹इविद्नतोरिमां श्रापोहविश्ना श्रावि- 

वासति हविभ्ान्देवो श्रष्वरो दविश्राः रसतु सूय्यः, भनेन पञ्चमं 

माजेन, प्रजापतिद्षिः, भ्रनुषटुपढन्दः, गायचौढन्दः, आपोदेवता, 

श्रग्रये नेकोमन्तः, कण्डिकाय्हणणत्, “ ॐ देवौरापो श्रपान्नपाष्योव 

उभिंरेविष्य इद्दियावान्मदिन्तमः, तं रवेभ्यो देवचरादत्त प्रएक्रपिभ्यो, 

येषां भागण्य खाहा ” । षष्ठ, प्रजापतिषिः, श्रनुष्टुपृदन्दः, श्रा 

रापो रेवता, “ॐ काषिरसि समुद्रस्य ला चित्या उन्नयामि, 

समापोऽद्धिरग्मत समोषधोभिरोषधोः” । सप्तमं, प्रजापतिष्छषिः, 

चिष्युपङन्दः श्रापो देवता । 

“७ श्रपोदेवा मधुमतौरग्टभ्णनजेखतोराजखितानाः , 

याभि्मिंच्ावरणा सिभ्यषिचन्याभिरिष्रमनयन् नल्यरातोः” । 

श्रष्टमः; “द्रुपदादिव” दृति नवमं, प्रजापतिषिः, भ्रनुष्टुपङन्दः, 

श्रापो देवता, ^ भ्न्नोदेवोरमिष्टय श्रापो भवन्त् पौतये, श्योरभि- 

खवन्त् नः” । दश्रमं, ठदस्पतिषिः, (र चिष्टुपकन्दः, श्रापो देवता, 
ॐ श्रपा रसमुदय मशसूय्यं सन्त समाहितं । रपा रमस्य यो 

रसस्तम्नो ग्णाम्यन्तमं ” । एकादशं, सिन्धुदो प्छषिः, ठहतोढन्दः, 

श्रापो देवता, “ॐ श्रपो दे वोच्छपद्टजमधुमतोरयन्ाय प्रजाभ्यः । 

तासामाखानाद् ल्निहतामोषधयः सुपिप्पलाः” । दादश, प्रजापति- 

षिः, श्रनुष्टुप्न्दः, पितरो देवता, “ॐ पुनन्तु मा पितरः 

(९) अनुष््ृन्दः । 
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भोम्यासः युनन्त् मा पितामहाः, पुनन्त॒ प्रपितामहाः, पवि 

शतायुषा । विश्वमायुयेश्न वे ” । चयोद श्र, प्रजापति्छषिः, श्रनुष्टप्- 
कन्दः, पितरोरेवता, ^“ ॐ पुनन्त मा पितामहाः पुनन्त् प्रपिता- 

महाः, पवित्रेण श्रतायुषा विश्वमायु्येन्न वे” । चतुरं, वेखामस- 

षिः, गायचोडन्दः, अग्निदंवता, " ॐ अग्रश्रायुषि पवम श्रासु- 

वोजेमिषं च नः । श्ररवाधखदुच्छनां, पञ्चदशं, प्रजापतिशषिः 

श्रनुष्टुपकन्दः, देवजानाधियो विश्वा श्रूतानि जातवेदाश्च देवताः, 

“ॐ पुनन्त् मा देवजनाः पुनन्त॒ मनमा धियः, पुनन्त् विश्वा श्ूतानि 

जातवेदः पुनोहि मा” षोडशं, प्रजापतिकछषिः, गायचोकन्दः, 

श्रभमिदंवता, “ॐ पविचेण पुनोहि मा प्रत्रेण देवद दयत्। श्रग्नेक्रला 

करल रनु” । सप्तदशं, प्रजापतिषिः, गायचोङ्धन्दः, (*अ्रभि- 

दवता, “ ॐ यत्ते पविज्रम्चिषयप्रे विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुनातु 

मा। श्रष्टादशर, प्रजापतिद्छषिः, गायच्रौकन्दः, सोमोवायुदवता, 

ॐ पवमानः सो श्रद्य नः पविचेण विचषंणिः। यः पोता स 

पुनातु मा” । 

उनविंश्, प्रजापति्छषिः, गायचरोङ्कन्दः, सविताद्ेवता, “ ॐ 

उभाभ्यां दव सवितः पवित्रेण स्वेन च, मां पुनौडहि विश्वतः। 

विंशतितमं, प्रजापतिच्छषिः, चिष्टुपढन्दः, (°ख॒रङ्म्भोदेवता, 

५ ॐ वेश्वदेगो पुनतो देयामाद्यस्यामि मावङ्णास्तन्वो वोतप्ष्टाः । 

तया मदन्तः सधमादेषु वय, स्याम पतयो रयोण्णम् ”। एकविंश, 

(९) शमित्रद्योदेवता । (२) सराकुम्भादेवता 



६४८ निव्याष्वारप्रदोपः। 

प्रजापतिष्छषिः, खजः, चित्पतिदंवता, “ॐ चित्पतिमां पुनातु 

टेवो मा सविता पुनात्च्छिटद्रेण पविबण द्यस्य रभ्सिभिः। त्य 

। 1 वित्र पते पविचपूतस्य यत्कामः पुनेतश्छकेयं ” । दाविश्र 

प्रजापतिष्षिः, यजः, “ॐ वाकूपतिदेवता, वाकूपतिर्मां पुना- 

चच्छिटरेण पवित्रेण द्यस्य रभ्िभिः । तस्य ते पवित्र पते पवि 

पूतस्य यत्कामः पुनेतश्छक यं ”” । चयो विंश, प्रजापतिष्छषिः, यजुः, 

देवः सविता देवता; “ॐ देवो मा सविता पूनालच्छट्रेण 

पविचेण सव्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पविज्रपते पविचपूतस्य 

यत्कामः पुनेतच्छकेयं ” । चतु विग्रं, माजन, एवं माजेनं छता 

तदिष्णोरिति मन््ेण ₹रिसमरण, पुनः प्रणववययाइतिच्रयगायन्ोमि- 

रभिषेक चयं पूववत्, पूवेवन््राजेनचयं च, (रपरवेवदिमं मै वर्ण 

त्यष्टमन्लेण श्रभिषेकाष्टकं वेकल्िकं, अने सेतदिति कात्यायन- 

वचनात्, अन्ते मान्जनान्ते च-शब्दान्माजनपूवें च कथितमेव, 

पु नजंले निमज्ज्य, श्रधमषेणसुक्तस्य, श्रचमषपच्छपिः, दत्यादि- 

खर णपूर्वकं चिवारं जपः, द्रुपदामन््रस्य वा, “ॐ श्रायं गौः 

एश्नोरक्रमोरेव्यचस्य वा, वामदेव षिः, श्रतिजगतिकन्दः, 

दूर््योदेवता । ॐ हसः शएरिषदसुरन्रोचसद्धोतावेदिषद तियि- 

दूरोणएसत् । नुषदर सद् तसद्रोमसदनागोजाखछतजा श्रद्रिजा खत 

दहत् ” । श्रनेन वारचयमन्तजंशजपः शअ्रन्वादि(रूक्रानि “ॐ 

यदवा देहे लनःमित्या दि कूचयं कुश्राष्डाख्ये पु रुषसूकं, शिव- 

(१) पूर्वाक्त । (९) अच क्तानि । 
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सकण्यदक्, एतेषामन्तजैलजपः, कात्या यनमानुक्रलादेकक्पिकः, 

सशिर स्कादश्रप्रणवयुक्रगायच्यान्तजेलजपो वा प्राणायामो वा कात्या- 

यमवचनात्, प्रणवव्याइतिचयसहितगा यत्यन्तजेखे जिवारं जपः । 

प्रणएवमाचस्य वा चिवार, “ॐ तदिष्णो'.रिति मग्लेए विष्णोः 

साकारस्य निराकारस्य वा प्रणव(९) श्रन्तञले स्मरणं, तचोत्तमा- 

धिकारिणं प्रतौति कर्काचाय्यः,ः एतच्च यद्यपि वेकश्पिकेनोक, 

पञ्चात् प्रायचिन्तलेनो कराग्रं किततदेगुष्यसमाधानायावश्मेव विष्ण- 

ध्यानं, प्रजापति्छषिः । “ॐ गायचोधन्दः, विष्ण्देवता । 

तदिष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति खरयः। दिवौव चचुरातत?* । 

एतेन खोताभिमुखस्य वारत्रयं माजनं, संभवे- 

“° द् चिणावन्तेशंखेन तिक्लमिश्रोदकेन च| 

उदके नाभिमाने तु यः कुर्य्याद्भिषचनं ॥ 

प्राक् सखोतसि वे नां नरस्वेकाग्रमानसः । 

यावष्नो वकृत पापं ततच्णादेव नश्यति ” ॥ 

दति वराहपुराणेक्र प्राक् खोतसि नां नाभिमाचोद्के 

खित्वा शङ्खखतिलमिश्रोदकेनाभिषेकः, स्वेजलाश्येषु तन्ताघ- 

पाबोपरि द् ज्िणावन्तेशंखं शृत्वा तज जलं पूरयिता शिरसि ग्रहणे 

सप्तजन्महृतपापच्यः, तदुक्र- 

“ ददिणावत्तशंखेन पाच श्रौदुम्बरे सितं । 
उदकं थः प्रय.च्छेन्तु शिरा इष्टमानसः । 

(१) ब्र । (२) प्रतोच्छे्त । 
८२ 
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तस्य जन्तं पाप तत्च्णादेव नश्यति ” ॥ 

दति वराहपुराणणोयं कन्ये । 

विष्णः,-- ^“ (पष्रङ्गोदक गवां पुष्य स््वापदिनिद्धदन `` । 

ब्रद्यपएुराणे,- 

“° युद्धे भग्र च यच्छं दकिणं पतितं भुवि । 

निमोंसं प्राय विधिवत् प्रूरयिला(९ जलेन च ॥ 

सान रतं तु सुनिभिदतैः सिद्धस्तु सवेद्ा । 

अ्रलच्छोनाग्नं धन्यं सवेसोभाग्यवद्धेन "” ॥ 

एव 

४ ला्गलेनोदूत तोयं मूद्धि गटक्ाति यो नरः। 

सरित्स्छपि प्रयातानां सवपापः प्रमुच्यते ॥ 

शच्छिनललपद्मपचण सवंरन्नोद्केन च। 

स्तोतस्यपि नरः खाला सव पापेः प्रमुच्यते ” ॥ 

ददं वराषपुराणोक्क काय्य । 

वरादपुरण,- 

““ (रगश्रङ्गंण यो गवां खायाद्रो दिण्णं दिजसन्तमः । 

स सवेपापजातानि दषत्याग्ु न मग्रयः` ॥ 

तया,- 

^“ धेनोस्तनातिनिक्रान्तं धारोष्णं वापि यः पयः । 

भिरमि प्रतिग्क्ञाति स पापेभ्यः प्रमुच्यते ॥ 

(९) णंणोदकं गवां मूचं। 
(२) पूजयित्वा व्रजेन च । (द) प्रवे । 
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श्रय कान्यान्तजैलजपाः, हारौतः, शरवः, “ॐ देवोरापः 

एद्धाः,” “ॐ दिरण्यवर्णः प्रचयः” । ^ ॐ ्रापोऽस्मान् मातर ” 

दति शद्धवतोरष्टजपे प्रतो भवति, “ॐ त्व सोमतनुक्द्धा ८ इति 

श्रय जपोत्तनुशृता दन्यक्ृताच्च पूतो भवति । “ॐ श्रप्म ्रायु्सि 

पव घ” दूति सप्रवारम् जपेत्, सव पापेभ्यः प्रतो भवति, ॐ 

हसः इएचिषदिति विमलं पतितं श्रष् जपेत् स्वेपापेभ्य इति 

पूतो भवति । “ॐ देवौराप ” दत्यतुवाकमप्् जपेत् पूतौ 

भवति, अ्घमषंणमन्तजेलचरिरावन्तं यित्वा मुच्यते ब्रह्महत्यायाः, 

सर्वा्तिषु श्रु वा श्रासमाश्निकं जपेदापदौ मुच्यते । 

यो गोयानज्ञवखषयः- 

“द्रुपदा ("मानष देवौ यजविदे (\वखवस्िता । 

श्रन्तजेले चिराटत्य भुदखयते ब्रह्महत्यया › ॥ 

विधाकरपद्धतौ, “७ श्रायं गौ एश्रिरक्रमोदे व्यच गायनौ 

यच्छो द्धः, सवां वा श्रनाले जधा स्वेपापेः प्रमुच्यते, तया 

व्याति प्रणवं वा, चलारिश्ङ्गंति जले जप्तं सवंपापत्न, “ॐ श्रापो 

डि ष्ठेति ” पापदयमोचनं, ““ ॐ देवषृतय्ये"त्यादि मन्त्रषटर्कजपः 

पापापदः, (रुकरुम्भकाय साहा दूति सरद न्तजेले जप्तं सम्बत् सर- 

हत्तेन्यं पापघ्न, श्रयं पद दयात्मक एव मन्तो न तद् पलचिताकक्, 
(* क्ुम्भकाय दिपदेत्यनुक्रमणि वचनात्, “ ॐ यत्किचद्ं वर्ण” 

भित्यन्तजेले ज्वा सवेपापचयः, ^ ॐ श्रग्रेवापिति ” श्रतजपादूप- 

(१) नामसा । (र) प्रतिष्टिता । 
(द) जम्भकाय । (४) जम्भकाय । 
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पातकको रिभूण्त्या-श्त-्रह्महल्यादिषवेपापक्यः, ॐ श्रापो 

हि ेत्यृचं कुद्माण्डजयमेव । 

°“ दृषभ (रवौरज, चेव गायच्रोमिति षोडशः । 

्रन्तजेले जपे न्नित्यं सवं पापेः प्रमुच्यते ” ॥ 

कुश्माण्डचयं, “ॐ यदेवा देवदेखलनमिति ” (इय, ^“ ॐ 

द्रुपदा ” चतुष्टय उदयमित्यनेन सह । 

इषभञ्चलारिश्रङ्गेति, (रवौरजं दकः प्रटुचिषदिति एतेषां 

समुदितानां जपेन फलं, उपारेयगत संख्या विवच्चागतः । 

^“ श्रतं खात्वा तु गायत्या श्तमन्तजेले जपेत् । 

श्रपः गतेन पौला च सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ 

श्रयान्यान् याजयिला च तथान्यदपि पातक । 

न सौदेत् प्रतिग्ानः परथि च ससागरां” ॥ 

खायात् शतेन गायश्येति योगोयाज्नवर्क्य पाटादिकश्य- 

भये गायत्या श्तं जघ्चा ख्ञाला दति साध्याहारं याद्या, तेन ग्ताटन्त 

गायनौ हला चखानमेकमेवेति बोद्धयं, पु रुषदुक्रजपः, खम्बेद- 

जपसमफलः । तथा, 

^ श्रष्टाचरेणाभिषिंचेटभ्यचेदयवा पिवेत् । 

पञ्चविंश्रतिृत्वो हि मुच्यते तेन चेनसः” ॥ 

तथा- 

“नारसिंहि न च अलं प्रचिपिन्दूद्धि मन््वित् । 

सवेपापविश्द्धात्मा याति ब्रह्मसनातन ॥ 
"~ 

` (९) वानरं! 
--------~----- ---- 

(र) चयं | (र) वौरगं । 



निद्याचारप्रदौपः। ६५३ 

तया, नाभिमाच्रजले स्थितः, श्रतह्छत्वः ॐकारसुक्का जलं 

पिबेत्, सर्व॑पापनाग्राय, बौ धायनोक्तं, ॐ श्व्ंवः खरिति जिराचम्य 

द्विमुखं विष्टज्य सयं पाणि संयोज्य पादौ शश्र इदयं नासिके 

चचुषो श्रोते चोपस्प्रशत्, एतत् सवेपातकनाश्रनं, तथा यदर्वाक् 

महापातकेभ्यः सवेमनेन पूयत दति उपक्रम्य वशिष्ठेनोक्त तथा- 

चामेत्, तथा ^“ ॐ श्रनिश्च मा मन्यु मन्यपतयशख॒ मन्यृतेभ्यः 

पापेभ्यो (मुच्यन्तां यदद्धा पापमकाषं मनसा वाचा हस्ताभ्यां 

पद्भ्यां उदरे शिश्ना ऽदस्तदवलम्पतु यत्किचिहुरितं मयि, दद- 

महमापोऽष्टतयोनौ (° खं ज्योतिषि परमात्मनि जदोमि 

साहा” । “ॐ दयश्च मा मन्युश्च मन्यपतयञ्च मन्यहृतेभ्यः 

पापेभ्यो रचन्तां। यद्राव्या पापमकाषे मनसा वाचा रस्ताभ्यां 

पट्ग्यासुदरेणए श्िञ्ना रार्रिस्तदवलम्पतु, यत् किचित् दुरितं 

मयि । दरदमहमापोऽग्टतयोनौ खयं ज्योतिषि जहोमि खाहा” | 

“ॐ श्रापः पुनन्तु एयिवों एथिवो परता पुनातु माम् । 

पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिब्रह्य धूता पुनातु मां ॥ 

यद् च्छिष्टमभोज्यं च धद्रा दुख॒रित मम। 

सवे पुनन्त् मामापो श्रषतां च प्रतिर खाहा ” ॥ 

अन्तजलजपश्च, जलम्रस्येव जपक्रियाया उच्चारणरूपाया 

जल्षमध्याघारल्वस्यान्यया समभवात्;, दति काम्यानि, एवं साला 

तेलस्यग्ेन-शिरोवस्ता ()वधूनन-्तेष्छान्यपतितसम्माषणपर -पात-- 

(१) सचन्तां । (२) सथ । (३) नव । 
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जलताडन-जलमध्यसंचलनप्रतर ए-वस्तमल-निणेजनपाचमल्ासन- 

दस्तपाद् करण-जलताडन-जलच्ोभणएणानां वेनं, प्रमादात् करणे 

^ ॐ नमोऽग्रयेऽपृमते, नम रृद्राय, नमो वरूणाय, नमो वारुण, 

नमोऽपम्थ ”” दत्य पामुपस्थानं प्रायसित्त, अन्यदपि प्रातःखानोक्रानि 

सानाङ्गानि तदेशुष्े विष्णस्मरणं प्रायश्चित्तं, ततः प्रातःलान- 

कथितमागेणाचमन-वस््रपरिघधानतिलकग्रहणादिकरणम् । 

भविव्यपुराणे- 

““ (पु्ञातस्य वणक द्यं नित्यं कुर्यादि शांपते । 

परिय दगुचन्दनाभ्यां वा विल्वेन तगरेण वेति” ॥ 

नाच श्टत्तिकायरहण, दति केचित् समाचाराद्गङ्ाखत्तिका- 

ग्रहणमिति कर्काचार्याः, ततः सन्ध्या प्रातःमन्ध्यावत् श्रश्नलि- 

दानान्तर श्रच्नलो पुष्यमिश्रयणनियमः, गायचोध्यान, मध्यसन्ध्या, 

वैष्णवो शङ्खुचक्र-गद् पद्महस्ता युवतौ एक्गवर्णा श्रक्ताम्बर- 

दयोपेता गरूडमारुद्य विष्णलोकादागत्य॒सखय्येमण्डले प्रविष्टेति 

ध्यान, तेजोऽसोत्यावाहने, उपस्थाने विग्रषः, प्रकएव॒ खषिः. 

अनुषुपकरन्दः, सूर्ख्यादैवता, उपस्थामे विनियोगः । “ॐ उद्वयं 

तमसस्परि खः पश्यन्त उत्तर ज्योतिः देवं देवच्रा सूये 

मगन ॒ज्योतिर्त्तमं”। अनेन सुर्यापस्थान, उपस्थाने चाच 

("व्या इत्यनियमः, एवं “ॐ उद्त्य "मित्यनेन । ॐ चिच्रमित्यनेन 

ॐ तच्च रित्यनेन चोपस्थानम् । 

(१) सात । (२) ऊद्धंबाडत्व नियमः 
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ॐ हसः एचिषदित्यनेन चोपस्थानं, तनो गायत्या खब्यादि- 

सारणं, (रपञ्चाङ्गन्या सः, गायत्युपासनपूवंकसुपस्थानं, यथोक्ताय जञान- 

नियमेन, तियकूपाणिना गायक्चौजपः, श्रतमष्टदशरं वा, ततो 

गायत्युपस्थानपूवेकं गायो विसजेन, ऊवोः सुर्य्याभिमुखस्योप- 

सानं, श्रसंसक्रपाष्णंरित्यादि प्रातवेत्, विभनाडत्यनुवाकस्य, ब्रह्मा- 

सखयन्भृ्छपिः, विभवाड़ति दस्पतिजगतो, ७ॐ उदुत्यं ॐ येन 

पावकः, ॐ देव्या श्रष्वयुगायव्यस्तिखः, ॐ तं प्रज्ञया जगतो, ॐ 

अयत्नेन: ॐ चित्रं देवानां, ॐ अानदलाभिस्तिसरस्तिषटुभिः, ७ॐ 

तरणिर्विश्च, ॐ यददरृचदेव्ये गायव्ये, ॐ तत््ुयैस्य । ॐ 

तज्धिचस्य, दं विष्ुभौ, ॐ वणा, ७ वर॒ श्यं श्रवमा, ७ॐ आ्रायन्त 

दवेति दषत्यः, ॐ श्रदयादेवा, ॐ श्राहृष्णनेति दे चिष्भो, 

अच ॐ तं प्रन्नया, ॐ अ्रयसन सोद नाञ्चिच देवानामिति चकूचय, 

प्रतौ कोक्तं, (\पूवस्थापित स्मारितं, ॐ लोकं परण, ॐ श्रस्यन्द्रं विशा 

दतिवत्, श्रतएव च मप्नदगशर्चा भवति, प्रथमं विभराडत्यनुवाकः, 

^“ ॐ विभ्वाड् इषत् पिवत् सोग्यमध्वायुदधच्चज्ञ पनावविडतं , 

वालज्ञतोयो श्रभिरच्ति त्मना प्रजाः पुपोष पुरुधा विराजति । 

ॐ उदुत्यं जातवेदमं देवे वहन्ति केतवः दुर विश्वाय सूय । छ 

येनापावकं चचषभ्यर पन्तं जना अनु । ॐ ववं वरुणाः, पश्यसि । 

ॐ देव्या वध्वयु रागतः रयेन खुयत्चा । मध्वायन्न मामन्ये, 

तं प्र्नया पूर्वया विश्वये मयाच्येष्ठ तातिं वदिषद खविदर । 

ॐ प्रतिचौन टजिनं दोहसे धनि माप्ररश्चयन्त मनुयासुवद्धंसे । 

(१) भचवा्न्धासः | (२) पूवास्नात । 
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ॐ ्रयम्बन्चोदयत् एश्चिगर्भा ज्यो तिजेराथरजसा (१विमाने । 
ॐ दममपा सङ्गमे सख्यस्य शि्ररल्लविप्रामतिभिरिहन्ति) ॐ चिज 

देवानामुद गादनोकं चचुमिचस्य वरुणस्याग्नेः, श्राप्राद्यावा एयिवौ 

अन्तरोख खये आत्मा जगतसतस्युषञ्च । ॐ अनद्लाभिविदधेसु- 

शरस्ति विश्वानरः सवितादेव एत्, श्रपियथायवानो मल्सथानो 

विश्वं भगदमिपौवे मनौषा । ७ यदश्च क्ट़चदल्लदगा श्रभिसय। 

सवे तदिद्रते वशे । ॐ तरिविशवद्ेतो च्योतिष्कदसि यं । 

विश्वमा भासि रोचनम् । ॐ तत् सूयेस्य देवलं तन््हित्ं मध्या 

करत्तौविततः सं जभार । यदेदयक्र हरितः सधस्या-दादराचौ 

वासस्तनुते समस्ते, ॐ तन्मिचस्य वरुणस्याभिचक्ते सूर्य्यो रूपं 

छृणते द्योरुपस्थे, श्रनन्तमन्यटषदस्य पाजः हृष्णमन्यद्ूरितः सभरन्ति 

ॐ वणमा श्रसि सय्यबलादित्य महा श्रसि । महस्ते सतो- 

महिमापनख तेऽद्भादेव महा; श्रसि । वरसग्ये अवसा महार 

श्रसि। सवितादेवमहा श्रसि। गङ्कादेवानामष्ूययैः पुरोहितो 

विद्युज्यो तिर दाभ्यं। श्रायन्त टव सखे, विश्चेदिद्स्य भक्त । वसूनि 

जाते जनमान ओ्रौजसा प्रतिभागं न दौधिम। ॐ श्रद्या देवा 

उदिता दय्येस्य निर हसः पिष्ठता निरवधात् । तन्नो भिचो- 

वरुणो मामदन्ता-मदितिः सिन्धः एथिवो उत द्यौः । ^ ॐ 

श्रारृष्णेन रजसा वत्तेमानो मिवे ग्यन्ञष्टतं मतथे च हिरणएमथेन 

सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ” । पुरुषद्ुक्रस्य 

नारायण्छषिः, पश्चदशर्चानुषटुपक्रन्दः षोड श्रा जिष्युपडन्दः जग- 

(१) विमाने । 
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दौज, पुरूषो नारायणो देवता, पुरुषमेधे विनियोगः, पुषुषो वे 

नारायणो कामयत हति ब्राद्यण, सहस्रशोरषां पुषः मरसाचः 

सहस्रपात्, मग्मिं सवतः सद्वा श्रत्यतिष्ठदशाङ्गुलं । पुरुष- 

एवेदं सवं चद्कतं यच्च॒ भावयं, उताश्तवच्येश्रानो यदन्न 
नातिरोहति, एतावानस्य महिमातो च्यायाश्ख पुरुषः । पादोऽस्य 

विश्वा ग्छतानि अपादश्चाण्टत दिवि, तिपादृद्धं उदतत्यरषः 
पादोऽस्येहाभवत्पनः, ततो विश्व॒ यक्रामत्सा्रनानग्रने अभि, 

ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः, सजातोऽत्यरिच्यत 

पञाद्भमिमथोपुरः तस्मादयन्ञा सवेह्धतः संग्तं प्रषदाष्य, 

पष्ररशस्ता क्र वायव्या नारण्छा ग्राम्याश्च ये, नश्माद्यज्ञाः 

मवत चःसामानि जजिरे, कन्दामि जजिरे तस्माद् 

यजुस्तस्मादजायत तस्माद्रा श्रजायन्त ये के चोभयादतः, 

गावोऽजज्निरे तस्मात्तस्माश्नाता भ्रजावयः । 

तं यज्ञं वहििंषि प्रोचन्प॒रुषं जातमग्रतः 

तेन देवा श्रयजन्त माध्या षयश्च ये । 

यत्पुरुषं व्यदधः कतिधाव्यकन्पयन्, सुखं किमस्यामोत्कि 
वाङ किमूङ पादा उच्यते। 

ब्राह्मणोऽस्य सुखमामो दाह राजन्यः कतः । 

ऊरू तदस्य यदेश्यः पद्भा श्यद्रो अ्रजायत ॥ 

चन्द्रमा मनसो जातञ्चचोः सूर्यो श्रजायत | 

श्रोचाद्वायुख प्राण मुखाद् प्निरजायत ॥ 

नाभ्यां श्रासोरन्तरोक भोख्रोः द्योः समवन्तेत । 

८३ 
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प्यं मि दिशः ओ्रोचात्तया लोकानकल्ू्ययन् ॥ 

यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तो श्रासोदाज्य गोश्म दृश्यः शरद्धविः ॥ 

सप्ताशा सन् परिधय स्तिः सत्तसमिघेः ताः । 

देवा यद्यज्ञं तन्वाना श्रवश्मन् पुरुषं पर ॥ 

^“ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, तेऽनाक 

महिमानः सचयन्त यच पूवं साध्याः सन्ति देवाः,” यण्नाग्रत 

इत्यस्य षट्ूस्य प्रजापति्छषिः, चिष्ठुप्न्दः, मनोदेवता, दयोप- 

स्थाने विनियोगः, “ यल्नागतो दरमुदेति देवं, तदु सुप्तस्य तथेवेति, 

दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः, शिवसुकल्यमस्तु " । 

५“ येन कर्मा्छपषोमनो षिणो यज्ञे रषन्ति। विदयेषु धौराः, यद्- 

पूव यच्चमन्तः प्रजानां तन्प्े मनः शिवसद्कन्पमस्तु `” । “ यत्प्रज्ञान- 

सुत चेतो टतिश्च यतृच्यो तिरन्तरण्ठत प्रजासु, यस्मान्न चते किंचन 

कमे क्रियते तन्द्र मनः शिवमंकन्पमस्तु'। “येनेदं त भुवनं 

भ विब्यत्य रि ग्टडितमग्डतेन सवं, येन यज्ञस्तायते स्तोता तन्मे मनः 

शिवम ङ्कल्यमस्तु ” । ^ यस्मिनचः साम यजूषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता- 

रथनाभाविवाराः, यस्मिःशित्त\ सवमोतं प्रजानां तन्परे मनः शिव- 

संकन्पमस्तु ” । “ सुषारथिरश्वानिव यन््नुग्यान्नेनो यतेऽभौ इएमि- 

वाजिन दव । इत्रतिष्ठं यदजिर अविष्टं तन्मे मनः गिवभकन्य- 

मस्व  । मण्डलनत्रा द्यण, विनियोज्यलेन मन्लकाय्येकरलान्मन््त- 

धमेलाभेन ऋषयादिस्मरण, प्रजापतिष्छेषिः, यजुः, सूर्योदिवता, 

सूर्यो पस्थाने विनियोगः । ^ ॐ यदे तन्मण्डलं तपति तन््हद्क्यन्ता 



व ९५८. 

अररलः सऽरुचां सोकोऽय यदेतद् चिर्दो यते तन्महात्रतं तानि 

सामानि ससार्ाक्लोकोय य ऽएष ऽएतङ्मिन् मण्डले पुरषः 

सोऽग्नि्तानि यजुषि सयजुषं लोकः । १। मेषात्रये विद्या तपति 

तद्धेतदप्यविदा स आङस्तरयौ वा एषा विद्या तपतोति वागचेव 

तत्पश्यन्ति वदति ।९। स एष एव ख््युय एष एतस्मिन्मण्डले 

पुरुषोऽयेतदण्टतं यदेतद चिद यते त्मान्मत्यनंचियते ग्ते- 

दन्तस्तस्माद् न दृश्छते शतेद्यन्तः ।२। तदेष श्लोको भवति, 

अन्तर हत्योरम्डतमित्यवरः तन्धत्योरण्तं श्टत्यावष्टतमाडित- 

मित्येलष्यस्मिन् हि पुरुष एतन्मण्डलं प्रतिष्ठितं तपति रखच्य- 

व्विवखन्तं वस्त ऽदत्यसोवा ऽश्रादित्योव्विवसानेषद्यो राते त्विवस्ते 

तमेष वस्ते सव्वैतो छनन परितो ख्यो राता च्विवसतोत्येतस्िन् 

हि मण्डश ऽएतस्य पुर्षस्यात्रोतदेष स्लोको भवति ।४। तयोर्वा 

ऽएतयोरुभयोरेतस्य चाविष ऽएतस्य च पुरुषस्येतन्द्रण्डलं प्रतिष्टा 

तस्मान् महदुक्य परस्मेनश्र£ सेक्षेदेतां प्रतिष्टां किनदा इत्येता 

ह स, प्रतिष्ठां छिन्तऽजो महदुक्य परमेश मति तस्मादुक्थग्रसं 

ग््यिष्ठं परि चकच्ते प्रतिष्ठा किन्नो हि भवतोत्यधिदेवत ।५। 

^° अ्रयाधियन्ञ ”। यदेतन्मण्डलं तपत्यय९ स रुक्मोऽय यदेतद् चि- 

दोष्यत इदं तत्ुष्करपणेमापोहेताऽश्रापः पुष्करपणेमय य ऽएष 

ऽएतस्मिन््रष्डले पुरूषोयमेव स योय हिरण्मयः पु रुषस्तदेतदेवे- 

तन्तय मशशछ्त्ये होपधत्तं तद्यज्ञस्येवानुस्कामूडधंसुत्क्रामति 

तदेतमण्येति य ऽएष तपति तस्मादभ्रिनाद्वियेत परिदन्तममुच 

ह्येष तदा भवतोत्यु ऽएवाधियन्ञं । ६ ¦! “ श्रयाध्यात्मं चदे- 
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तन्मण्डलं तपति यञेषरुकछ ददं तच्छङ्गमकश्नय यदे तद चिद षयते 

यचचेतत्यष्कार पणेमिदं तत्छष्णमक्षन्नय य ऽएष ऽएतस्िग्मण्डले पुरुषो 

यश्चेष हिरण्मयः पुरुषोऽयमेव म॒ योऽयं द किणेचन्परुषः । € । 

स ऽएष ऽएव लोक प्रणाताभेव सर्वोऽग्निरभिसंपद्यते तश्येतन्मिथुमं 

यो ऽयः; सथेचन्पुरुषोऽदधमुरहैतदात्मनो यन्मियनं चदा वे सह- 

मिथुनेनाय सर्वोऽय शृतः छक्त्रेताये तदन्ते दे भवतो इन्द हि 

मिथुनं प्रजननं तस्नाद् दे दे लोकं एण ऽउपधोयेते तस्माद् दाभ्या 
दाभ्यं चिति प्रणयन्ति।८। स ऽएष ऽएवेन््रः। यो यं दचिण- 

चनपुरुषो येयमिन्धाणणो ताभ्यां देवा ऽएतां विष्टतिमङ्खवन्नासि- 

कान्तेऽसमाल्नायाया ऽन्तं नाश्नोयादौयवान् हास्नाव्लायते वोय्ये- 

वन्तसुह मा जनयति यस्या ऽन्ते नाश्नाति ।€। तद्ेतदेवव्रत 

राजन्यबन्धवो मनुयाणामनुतमां गोपायन्ति तस्माद् तेषु वोय्ये- 

वाज्ञायते खतवाका वयसा साचिप्राश्चेन जनयति।१०। तौ 

इदयस्याकाशं प्रत्यवेत्य मियुनोभवतस्तो यदा मिथनस्यान्त- 

॑च्छतोऽय र तत्पुरुषः खपिति तद्ययाहेवेदं मानुषस्य भिथ॒नस्यान्तं 

गत्वा संविद दव भवत्येव डेवेतदसंविद ऽदव भवति देवर 

दयेतन्मियनं परमो दोष ऽश्रानन्दः 1१ १। तस्मादेवं विसत्छप्यात् ॥ 

लोक्य; हेते ऽएव तदेवते मिथुनेन प्रियेण धान्ना समद्धंवति 

तस्ादुह सखपन्तं धूरेव न बोधयेन्नेदेते देवते मिय॒नोभव 

हिनन्योमानौति तस्माद् हैत्ुरवुपुषः घरद्मएमिव सुखं भवत्यत 

ऽएव तदेवते रेतः भिद्चतस्तस्मादरेतस <दद मवे म्भवति 

यदिदं किञ्च ।१२। स ऽएष ऽएव श्ल्टः । य ऽएष ऽएतस्मिन्मण्डले 
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पुरुषो यञ्चायं दरिणेचन्पुरुषस्तस्छ ईतस्य इदथे पादावतिहतौ 
तौ ₹ैतदाख्छिद्योक्कामति ष यदोत्कामल्यय ₹ैतत्पुरषो सियते 

तस्माद् ₹ेतत्परतमाह्राच्छेद्यस्येति । १२) एष ऽख एव प्राणः ॥ 

एष होमाः सवाः प्रजाः प्रणयति तस्यते प्राणाः खाः स 

यद् स पित्ययेनसमेते प्राणाः खा श्रपियन्ति तस्मात्खाप्यः खाण- 

योहवेत सप्र ऽद्त्या चते परो परोचकामा डि देवाः १४। 

स ऽएतेः सुक्नो न कस्यचन वेद् न मनसा संकर्पयति न 

च वाचाश्नस्य रसं विजानाति न (प्राणन गन्धं विजानाति न 

चचृषा पश्यति न ओरेए प्ररणोत्येतः देते तद्ा पोता भवन्ति 

स ऽएष एकः सन्प्रजासु बहधा व्या विष्टस्तस्मादेका सतौ लोकं 

पणा मवेमश्निमनुविवत्यथ यदेक ऽएव तस्मादेकः ¦ १५ । तदाः । 

एको शखछल्यवेहव ऽदत्येकञ्च बहवश्तिह त्रूयाद्यदहामावमुज 

तेनेकोऽथ यदिह प्रजासु बहधा याविष्टस्तेनो बहवः। १६। 

तद्ाजः, अन्तिके स्त्युदुरा ऽदत्यन्तिके च दूरेचेति बरूयाद 
हायमिरहाध्यात्मन्तेनान्तिकेऽय यदासावसुच तेनोदूरे । १७ । तदेष 

श्नोको भवति । अरन्यं भत्यपञ्थितो रमाना संचरेऽष्टत दृति 

यदे तन्मण्डलं तपति तदन्नमय य ऽएष ऽएत्सिन्प्रण्डले पुरूषः 

सोन्ताम ऽएतस्िन्नन्नेऽप्चितो भातोत्यधिदेवतं। १ ८। ^ श्रथाध्यात्म 

दृदमेव शरौरमन्नय योऽयं दचिणेचनपुरुषः सोत्तास ऽएत- 

समिनन्नेऽपञ्चिलो भाति) १९ । तमेतम्िरित्यध्वयेव ऽउपासते, 

यजुरितयेष हदः सवं य॒नकरि सासेति कन्दोगा ऽएतस्िन् होद्र 

(१९) न सा घ्राणेन -- । 
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सवे समानसुक्यमिति वचा ऽएष दोदर सव सुत्थापयति 

यातुरिति यातुविद् ऽएतेन रोद स्वं यतं विषमिति सर्पाः 

सपं दूति मपेविद ऽउगिति देवा रयिरिति मनुष्यामायेत्यसुराः 

खधेति पितरो देवजन दति दैवजनविदो र्पमिति गन्धर्वा 

गन्ध ऽदत्यप्रसस्तं यथायथोपासते तदेव भवति, तद्धेनान् शूला 

ऽवति तश्मादेनमेवं वित्से रषेतेरपासोत शवे ईतद्घवति सवे 

डेनसेतद्भूला ऽवति ।२०। स ऽएष चोष्टकोऽभरिक्गेका यजरेका 

सामेका तद्याङ्ाञ्चाचर्चोपदधाति रक ऽएव तस्या ऽश्रायतनमय- 

यां यजुषा पुरुष ऽएव तस्या ऽश्रायतनमयया९ सान्नापुष्कर पणमेव 

तस्या ऽश्रायतनमेव चौष्टकः। २१) ते वा ऽएते उभे ऽएष च 

रुका ऽएतच पुष्कर पणेमेतं पुरूषमपोत ऽभे दक्यामे यज॒रपौत 

एवम्बकेषटकः । ९९। स ऽएष ऽएव ग्छल्युः, य ऽएष ऽएतसिन्मण्डले 

पुरुषो यश्चायं दकिणचन्पुरुषः, स ऽएष ऽएवविद ऽश्रात्मा 

भवति स यदैवविदस्रा्ञोकाप्मेत्ययेतमेवात्मानमभिसम्भवति मो 

ऽग्रतो भवति तयद््यात्मा भवति । २२) नेव वा इदमग्रे 

मदासोन्नेव सद्सोत् । इति मण्डलब्राद्यणं दिवाकौत् ्रतश्द्रौय 

श्रतेरिति लक््लोधरः । 

नमस्ते इति जिमृणां प्रजापतिक्षिःः गायचोकन्दः, 

दइयोरनुषुपडन्दः, रहद्रोरेवता, दुर्यो पस्थाने विनियोगः । “^ ॐ 

नमस्ते रूद्रमन्यव उतोऽतदषवे नमः वाहृन्यासुत ते नमः, यां 

ते सुद्रशविा तनुरघोरा पापकाभिनो, तया नस्तन्वा ग्न्तमया 

गिरि ग्न्ताभिचाकश्ौहि, यामिषं गिरिशन्त हस्ते विभग्येखवे, 
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शिवां गिरिचर तां कुर मा हि्सोः पुरुषं जगत्” । सौराः 

परमेष्िप्रजापतिखेषिः, दयोरनुषटपृदन्दः, ठतौया विराट् 

श्रादिष्योरेवता, दूर्थो पस्थाने विनियोगः । ^ कदाचन स्तरोरसि 

नेद््र सश्चसि दाश्षे, उपोपेसुमघवन् श्य रन्न ते दानं 

देवस्य श्यते, श्रादित्येभ्यस्वा” “कदाचन म्रयुच्छस्यभे 

निपामि जन्मनो, त्रोयादित्य सवनत दद्रियमातस्थावग्डत 

दिव्ादित्येभ्यस्वा ” । 

“यज्ञो देवानां प्रयेति सुम्नमादित्यासो भवता बड़यन्तः, 

श्रा वोऽर्वाचि सुमतिवटरत्यादरदोशिद्या वरिवो वित्तरामदादि- 

व्येभ्यस््वा । अ्रघमषणद्ूक्रनो पस्यान, शुद्धो पनिषत्, पुणमदः 

पूणेमिद, पूर्णात् प्रणेमदच्यते । 

पूणस्य पूणेमादाय प्रणमेवावशिि्यते, ॐखं ब्रह्म ख पुराणं 

वायुरं खमिति रस्माह कौरव्याणां पुत्रो वेदोऽयं त्राद्मण- 

विदुवेदेनेन यदेतितव्य, अ्रमम्भवे मण्डलत्राद्यणान्तः, श्रग्रक्तौ 

विभ्वा डित्यनुवाकमाचरेण वोपस्थानं, ततः प्रद्किणमादत्य नम- 

सत्यो पवेग्रन, श्रासनस्ेषु प्रागये दभषु प्राञ्युखतेन सव्यतयोपवोत 

परामशः, दस्तयोस्तोयेनाघमषेणं, चिराचमनं. अङ्ग्टमूलेन 

श्रोष्ठयो दिंमाजेनं, श्रोष्टयोरेवाङ्गग्यगेः मश्ृदु पस्येन, उदकेन 

वामपाणिप्रोच्ण, पादयोश्च प्रो, शिरश्चचृदयनासिकादय- 

ओ चद्र यानां ₹दस्तेन स्पशे, पवि लच्षणोपेतकुश्रचयेण इन्द्रियस्यणन, 

तदेव पावनं, पञ्चदगश्रमाचाभिः प्रणवेन प्राणयामचरय, दक्सिण- 

जानूपरि पविचोपयदव्यति रिक़्पविच लकच्णो पेत -कु श चयय॒क्राश्न लि- 
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चारण, प्रणवसुचाय्ये .यादइूतिजयोचारणं, गायच्या दिपा'णदादोनां 

वयन्तानामु चारणं, पुनर्गायश्याः पाददयरूपमद्धंचमुचाय ठटतोय- 

पादोच्वारण, पुनराचामवान् सवं गायत्या उच्चारणं, तत ्रादावारण्व 

मन्लसदहितायाः, प्रयमाध्यायक्रमेण श्रनुवाकानुवाकक्रमेण वा प्रति- 

दिनि यावत्समाक्चि पाठः, मन्त्रसमाप्तौ त्राह्मणमंदिताया, 

श्रध्यायाध्यायक्रमेण, ब्राह्मणन्राद्यणक्रमेण वा यावत्समार्भि पाटः, 

श्रश्रक्रो कण्डिकाक्रमेण वा, एवभमेकां शाखां समाय यश्यानेक 

वेदाध्ययन तस्यापरमस्य वेदस्य एवमेव क्रमेण समापन, पञ्चादाथवण 

प्रणवपुराणेतिदहासाङ्गानामपि यथाक्रमेण ममापनं । 

(\)एभिर्यावह्धिदिनेरेतेषां समाभिः, पुनरादावारभ्य वेद- 

मित्येवं क्रमेण यावन्नोवमभ्यासः, श्रश्क्रौ गायचोमाच, याहइति- 

चयं वा प्रण्वमाचं वा फलावग्रोषाथ(२) पुरुषद्क्रस्य जपनियमः, 

ू्वः खः सत्यं तपः श्रद्धायां जहोमोत्येतावन्म्ाचं वा, श्रग्रक्ो 

सवेवेदफला्िंनः, सौकार चतुराठन्तिगायकोजपः, अम्बक- 

जातवेदा गायचोरूपश्ताचरे जपो वा काम्यः, एवं न्द्ध 

यज्ञं छत्वा॒श्रन्ते शुतप्रणवोच्चारणं, ॐ नमो ब्रह्मणे, नमोऽग्रये, 

नमः प्रयिव्ये, नमः श्रोषधोभ्यः, नमो वाच, नमो वाचस्पतये, 

नमो विष्णवे, नमो महते, करोमोति चिजेपः, ग्छमिं 

स्टादमनं, दति तैत्तिरौयश्रत्यनुमारेण ब्रह्मयश्ञविधिः, भरस्य 

्त्यचशरुतिगतल्वात् प्रकारान्तरं न गद्यते स्मृयक्रत्वात् । 

(१) गायद्याः -- पादानां -- | (२) खवं -- । 
(२) पलविश्रोषार्थिनः -- ! 
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श्रथ तपेणविधिः, प्रागयक्कुग्रचयास्तरणं ततः, पच्छमहा 

छविः, गायचौढन्दः, विश्वेदेवा देवताः, श्रावाहने विनियोगः, 

^“ विश्वेदेवाः सश्रागत प्रणता म दम हवं, एदं वर्दिनिषौदत,' 

दत्यच्चतपुष्णार््यां ब्रह्मादयो विश्वेदेवा अचागच्छत्यावाहन, 

यवान् विकंय्ये, खत. होचश्छषिः, चिष्टुपकन्दः, विश्रेदेवा देवता, 

लपे विनियोगः, “ॐ विश्वेदेवाः श्रणते मः दवं ये मे ्रन्तरौकत 

य उपद्यविष्ट, ये ्रभ्रिजिह्णा उत वा यजता भ्रासद्यासिन् 

वरिंषि मादयष्वं, दति जपः, द्चिणजानुपातनं, उदद्नुखल्व 

ऋजुकु रचयस्य द िणदस्तेन तपेणाथं यण, वामइस्तन दिण- 

हस्तस्य्रनं, ॐ ब्रद्या दष्यतामिति देवतो्ंन (रोयवामिः प्रादे्र- 

माचं उद्भूतजले अलप्रचेपण ब्रह्मतपेणं, ददं ब्रद्धयण इति 

त्यागः, एवं पुनर्वारइथय, यवाभावे प्रतिनिधिवेन तण्डलाः, 

चिन्तामणिकारस्त॒ यवानां वेकश्िकमाद. एवं विष्एसतप्यतामिति 
तपेणजयं, ॐ रद्रसतप्यतामिति वारदयं,*' प्रजापतिस्तप्यतामिति 

कनिष्ठाङ्गु्मूलप्रजापतितोयन सङ्ृत् देवास्तषयन्ता, कन्दांसि 

दष्यन्तां वेदास्त्यन्तां, खषयस्तप्यन्तां, पुराणचायास्तयन्ता, 

दतरा चार्यास्तष्यन्तां, सम्बत्छराः सावयवाख्यन्तां, दव्यरन्तां 

श्रप्टर सस्तप्यन्ता, देवानुगासतष्यन्तां, नागास्तुष्यन्तां सागरास्तप्यन्तां, 

पवेतासलष्यन्तां, सरितस्तप्यन्तां, दिवया-मानुषास्तणन्तौ, यक्ता- 

(९) एष्छमहषिः । (र) सोत्र ऋषिः 
(द) यवैः । (४) चयं । 

८ 
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स्तयन्ता, रच्ांसि दन्तं ; पिग्राचास्तुयन्तां ; सुपर्णास्तथ्न्ता, 

तानि दषन्तां, पशवसतप्यन्तां, वनस्पतयस्तणन्तां, एथिवोौ 

द्तामिति वा, श्रोषधयसतणन्तां, ग्ठतद्रामचतुतिधस्तप्यत, 

एतेभ्यो ॐकारनान्ना देवतौयैनान्वारभेन वारय तपेण, 

प्रतितपणं ददं विष्णवे दत्यादिषूपेण त्यागः, जलप्रचेपशच 

जल्थस्य जले स्यलस्थस्य तोर ममोपे, चेष्नले खले चेदुद्ूतो दकेन 

स्थले सम्भवे चावारनस्ानक्शेषु जलप्रचेपः, जले खले वापि, ततो 

यन्नखचोन्तरोययोः, कण्ठावसक्रकरणं, तपेणाथकु भ्र चथमध्यस्य 

तोयाभिमुखं धारण, उदद्मुखलमस्येव सथयान्वारस्य ट् चिणदस्तेन 

प्राजापत्यतौयन वारदयं इयं, मनुग्या ्रचागच्छतेत्यावाहनं ; नाच 

मन्त्रः, सनकस्तप्यतां, इदं सनकाय, पुनरपरतपेपत्यागो, सनन्द 

सतप्यतां ; सनातनसखष्यतां ; क पिल्तुष्यता. वो दृखष्यता, श्रासुरि- 

स््यतां, पञ्च शि खस्तप्यतां स्ववां प्रणवादिनान्ना वारदय दयं, 

छषितपेणमिति सनकादितरप॑णवत् प्राजापत्येन तोयेन वारद्वयं 

दयं च, कुग्रमध्येन निवोतौलेन च कन्त ; मरौ चित्यां, ददं 

मरिचये, पुनरपि वा तपेणव्यागौ, श्रचिुष्यतां, अरङ्गिरास्तप्यतां, 

पौ लस्स्तप्यतं, ्रचेतासतष्यतां, वशिष्टख्यतां, ग्छगुसृ्ता, 

नारदस्तथयतां, प्रणवादिनान्ना वारदयं तपेणएल्यागौ, ततोऽपस्य- 

करण, यन्नोपवोतवाषमोः, दकिणाभिसुखत्व, सव्यजानुपातनं, 

श्रावाहइनस्यानात् कुश्राना(*) यण, तिलपुष्यमादाय । गशंखच्छषिः 

(१) च्मावाषनस्यानकुश्ानां दच्िगाग्रकरगा । 
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चिष्ुपङृन्दः पितरोडे वता, आवाहने विनियोगः `" ॐ उग्रन्तस्ा- 

निधो मह्युश्न्तः सभिधोमहि ; उग्ननुग्त श्रावह पिदन् विषे 

श्रत्ते ¦ ॐ कव्यवालनलादयो यमो) वैवखतादयो ऽसत्पिद- 

पितामद्प्रपितामदहा अ्िन्मातामद-प्रमातामद-टद्धप्रमातामदहा 

अखिन्माटपितामरो-प्रपितामद्यः अ्रचागच्छत, पितरोऽचागच्छतेव 

वा, स्वेषां, तिलविकिरणं, प्रंच्छधिः, चिषठपङ्ृन्दः पितरोदे वता, 

जपे विनियोगः, “ॐ श्रायन्त नः पितरः रोभ्यामो ऽग्भिखवान्ताः पथि- 

भिर्दवयानेः, ्रस्िन् यज्ञे खघया मदन्तो ऽधित्रवन्तु तेऽवन्वस्मान्'" 

ट् तिजपः, राजतेन पावे मौवणन वा, तदभावे खद्गन तदभावे 

तारेण श्रसम्भवे नारिकेलादिपाचेण वा दादग्राङ्गुलःवासणो वा; 

पाज्राभावे रजतादि, लिलयुतेनाञ्ञलिना वा तपेण । भत्यन्ता- 

सम्भवे दरुएलोपे त् सुख्यस्येति केवलान्न लिना वा, तपणसाधन- 

कुशचयस्य दिगण कृत्य जलेन मोरककरण. कुशमृलाग्योजले 

प्रवेशाय सव्यहस्तेन कुश्रमध्यधारणं ; पिहतर्येन पाे जख्प्ररण, 

द्किणदस्ते श्रङ्गषतजनोयो गरूपमुद्रां परिदत्य पाचस्येषु जलेषु 

तिलमिश्रणं, श्ररद्धाश्जलिना ग्रहणे जलग्रहणात्पूव्वेमेव द्चिण- 

हस्तेन तिलमादाय वामरस्ते करण, उद्धूतोदकतपेणे च भ्रमिस्य- 

जलपूणपाे तिलमिश्रणं, तस्नात्याचे ए सतिलग्रहणं, जोवत् पिह- 

कस्य तिक्ञमिश्रणभावः न जौवत्पिहकः शृष्ैस्तलिरिति 

(९) यमावखादयोऽ -- । 
(२) द्वादश्राङ्ल-- काष्टे श्रिलावरेग वा 
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निषेधात् । कृष्णत्वस्य पिद कमेणणेचितं प्राप्ता्ुवादिलेन मल- 

वद्वासो निषेधवदिगरेषणपरत्वाभावात् । 

ॐ कंब्यवालनलस्तप्यतां, इति पिदतौयन गोसक्गमाचं 

उद्धत्य चिपेत्, (दरदं कव्यवालनलादयः पुनरवारइय, एवं मवे 

प्रणवपृरवेकनाच्ना वारत्रयतपेणत्यागः, सोम्या, यमस््यतां, 

श्रयेमास्त्यतां, श्रप्निववात्तापितरष्यन्तां, सोमपाः पितर स्प्यन्तां, 

वदषटः परितरस्लणन्तां ; ततो यमतपेणं वैकल्धिकं संयोगषएयकूात् 

यावल्नौवं पापच्यश्चास्य फलकरणपक्ते ; तश्च॒देवतौयेंनेत्येके, 

देवत यपे ऽयपसब्यद् किणामुखलादयः सन्येव, यमाय नम इति 

वाक्येनाञ्नलि त्रयतपेण, ददं यमाय एवमन्येभ्योऽच्नललोयं चयं तपण, 

धर्मराजाय नमः, श्टत्यवे नमः. ्रन्तिकाय नमः; वेवश्चताय नमः, 

कालाय नमः, सर्वग्डतच्याय नमः, ज्ञानाय नमः, श्रौदुम्बराय नमः, 

दध्नाय नमः, लोलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, ठकोदराय नमः, 

चिचाय नमः, दिवरगुप्राय नमः, शष्णचतुदंश्यामुषसि नद्ौख्ान- 

पूवकं यमतपेणं सव्रंपापच्चयायं, नदौ लानसहितं कर्मान्तरमेव काम्य, 

एनावज्जौवत् पिटकस्य मातरि सते पितरि जोवति समाचारा- 

न्माढपितामरोनां ्रतेव तपण, ततो शतपिदकस्य कथ्यते ऽधिक, 

एवं ; ॐ वसवस्त्यन्तामिद जलं तेभ्यः खधानम दूति जवार दृद 

वसुभ्यः, ७ र्रा्तथन्ताभिदं जलं तेभ्यः खधानमः, ७ श्रादिल्या- 

सप्न्तामिदं जल तेभ्यः खघानमः, ॐ श्राचार्याप्यन्तामिदं जलं 

----- ---~~ -~--- ~~~ -~--- 

(१) ग्वं --। 
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तेभ्यः। श्रय पित्रादितपेण, प्रजापतिच्छषिः; जिष्टुपढन्दः, पितरो 

देवता; “ॐ डदोरतामवर् उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः, 

“रसुं यट्युरटकाखतन्नाप्ते नोऽवन्त् पितरो दवेषु ” ॐ श्रसुक- 

सगो चोऽस्मत्पिता भ्रसुकदेवशर्मां दष्यतामिदं जलं तस्मे खधा 

नमः, टदमसत्िचेऽमुकदेवगशर्मणे, श्र मन्त्रादौ प्रणवोारण, 

नामविग्रेषेण गोचादौ च एवं वच्छमाणेषु सवेत्त, श्रङ्गिरा्छपिः, 

शिष्टुपहन्दः, पितरो देवता, तपेणे विनियोगः, “ॐ श्रङ्किर सोनः 

पितरो नवम्बा श्रयर्वाणो श्टगवः सोम्यासः, तेषां वय सुमतौ 

यक्नोयानामपि भद्रे सौमनसे स्याम") ॐ श्रमुकसगोचरो 

ऽस्मत्िताऽमुकरिवग्मां दृष्यतामिदं जल तेन्यः खधानमः, इद्- 

मस्त पिते, ग्रं वष्छषिः, चिष्टपढन्दः, पितरोदेवता, तपेे विनि- 

योगः. ` ॐ र यन्तनः पितरः सोम्यासो ऽग्मिषवात्ता पयिभिदवयानेः, 

अस्िन् यज्ञे खधया मदन्तोऽधित्र॒वन्त् ते ऽवन्वस्मान् ” । श्रसुक- 

मगोचोऽस्मत्पिताऽसुकदेवशर्मा ठथयतामिदर जल तस्मे खधानमः, 

दरदमस्मत् पि, प्रजापतिषटेषिः, यज्ञः, पितरो देवता, तपेणे विनि- 

योगः. “ॐ ऊजं वडन्तौरष्डतं तं पयःकोलालं परिश्रुत, खधाख 

तपेयत मे पिद्न् ̀" । श्रमुकसगोचोऽस्मत्यितामहोऽमुकदिवश्र्मा 

दष्यताभिदं जलं तद्धे खधानमः, टददमस्मत्पितामहायाऽसुक- 

टेवश्रमेणे, प्रजापतिशेषिः, यजः, पितरोदेवता, तपे विनियोगः, 

सू्मान्ेकमंणि परादिना पूर्वान्त दति ओतवन््न्त्तपरिच्छद हेत्व 

द श्र॑नात्कण्डिकापरिच्छेदस्य स्मात्ते विनियो गायलात्, यजस्यमन्त् 

एकः; “ ॐ पिषहभ्यः खधायिण्यः खघानमः, ॐ पितामदन्यः 
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खधायिभ्यः खधानमः, ॐ प्रपितामहेभ्यः खधायिभ्यः खधानमः, 

^“ ्रचन्पितरो ऽलुमदन्त॒पितरोऽतिषटष्यन्त् पितरः पितरः 

गएन्धध्व '” । अ्रमुकमगो चो ऽस्मत् पितामहोऽमुकदेवश्र्मां ठष्यतामिदं 

जलं तसे खधानमः. इदमसम त्पिनामदायासुकदे वश्रमेणो । प्रजापति 

षिः, चिषटुपहन्दः, पितरो देवता, तपेफ विनियोगः । 

ॐ ये चद् पितरो ये च नेयाः विद्मयां उचन प्रविद्म, 

लं वेत्य यति ते जातवेदः सुधाभियन्न सुषटतं जुषख " । श्रसुक- 

सगो तो ऽसत् पितामदोऽमुकदेवश्र्मां दष्यतामिद्ं जलं तस्त 

खघानमः. ददमस्मत् पितामहायामुकदिवशर्मणे । गोतम खषिः, 

गायतो छन्दः, विश्वेदेवा देवता, तपेणे विनियोगः, “ ७ मधेवाता 

ऋतायते मध् तरन्ति सिन्धवः, मा्वौनेः सलोषधोः” । अमुक 

सगो चोऽस्मत्म पितामडोऽसुकटेवग्रमां टष्यतामिदं जलं तस्मे खधा- 

नमः. दूदमस्मत्मपितामहायासुकदेवश्र्मणे । गौतम षिः, 

गायचौछन्दः, विशचेदेवा देवता, तपेणो विनियोगः, ““ ॐ मधुनक्र- 

सुतोषमो मधुमत्पायिवं रजः मधु्ौरम्त् नः पिता" । अमुक 

सगोचोऽम्मत्रपिलामहो ऽसुकदवश्र्मां दष्यतामिदं जलं तस्म 

खधानमः, दद् मस्मप्रपितामहायामुकदेवश्रमणे । गौतम षिः, 

गायचोकन्दः, विश्वेदेवा देवता, तपेणे विनियोगः । 

^ॐ मधुमान्नो वनस्पतिमधमां भ्रस्त दखयेः, मा्नौर्गावो 

भवन्त् नः "' । श्रमुकसगोचो ऽस्मप्रपितामहो ऽमुकदेवश्मां दयता- 

मिदं जल तसे खधानमः, ददमस्मत्मपितामायामुकदेवश्म॑फे । 

श्रमुकमगोचोऽखत्पिट पितामदहप्रपितामहा असुकदेव-श्रमुकदव- 
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श्रमुकदेवग्र्माणः, ठ्यष्वमिदं नलं तेभ्यः खधानमः, ददमसम- 

त्पिढपितामहप्रपितामदेगभ्योऽमुक-श्रसुक-श्रमुक-द्वशमभ्यः, एवं 

पुनर्वारदयं तपेफत्यागौ, पितामहे जवति प्रपितामहे पितामद- 

सम्बसिमन्त्राः, बद्ध प्रपितामहे प्रपितामहमन््ताः; एवं प्रपितामहे 

नो ववयं, ततः हताश्नलिरिमं मन्तं पठेत् । प्रजापति षिः, यजुः 
पितरो देवता, जपे विनियोगः, “ नमो वः पितरः श्ररश्ना(“य, 

नमो वः पितरस्तपसे, नमो वः पितरो यत्लोवं तस्मै नमो वः 

पितरो रमाय, ममो वः पितरो घोराय मन्यवे खधाये वः पितरो 

नमः” । ततो मातामहादितपणं, श्रसुकसगो चोऽ्न्मातामरो- 

ऽसुकदेवश्र्मां टष्यतामिदं भरं तस्मे खधानमः, इदमस्मात् 

मातामहायासुकदेवशमेणे, एवमपरवारद्यं तपेणत्यागो, श्रमुक 

सगो चोऽसत्टद्ध प्रमातामहोऽसुकदेवग्रमां दष्यतामिदं जलं तर 

खधानमः, ददमस्मत्द्धप्रमातामहायामुकदवद्मेणे, एवमपर ̀  

वारदयं तपेणत्यागौ । 

माचादितपेणं, श्रसुकसगो चा-ऽस्मन्माताऽसुका(ः'दवौ दणता- 

भिदं जलं तस्ये खधानमः, ददमसखन्माचे श्रसुका देये एवमपर - 

वारदयं त्एत्यागौ, श्रमुकसगोचास्मत्यितामरो श्रमुका ठेवो 

ष्यतामिदं जलं तस्ये खधानमः, ददमस्मत्पितामद्ये श्रसुकादये, 

एवमपरवारदयं तपणत्यागो, श्रसुकसगो चाऽसरत्रपितामहो 

श्रमुका देवो ष्यता मिदं नलं तस्ये खधानमः, इद मस्मत््रपिता मच्च 

(१) शोषाय । (र) अमुक देवौ । 
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अ्रमुकादे्ये एवमपरवारदइय तपंणत्यागौ, श्रसुकषगोचा श्रस्मत्- 

व्ये्ठमाता श्रसुकादेवौ हष्यतामिदं जलं त्ये खधानमः, 

एकोऽच्नलिः, ददमसमतच्येष्टमाने, ततः कनिष्टमाचे, ततो च्येष्ट- 

कनिष्टरूपेण पिततपेण, श्रनेनेव क्रमेण भ््राततपे, एवं माता- 

महो-प्रमातामरो-दद्धप्रमातामहोनां, भगिनोनां ज्येष्ठा दिकरमेण, 

एव॒ मातुलादौनां, श्रुरमात्भगिनोनां च्येष्टादिक्रमेण, ततः 

खपन्नौनां च्येष्ठादिक्रमेण, ततः खपुच्राणां च्ष्ठादिक्रमेण, ततः 

खद्हिहणणां, ततो गुरूणां, शव्या, भिच्राणां यथास्मरण- 

सन्निरृष्ट्नातौनां क्रमेण, भावुक-ग्राल-बान्धवानां च, खाभिना- 

मन्येषां च. कार्श्यात् स्मरणे तपण, एतेभ्योरेकेकाञ्जलिः, 

यथानाम त्यागः, ततः, 

^“ देवासुरास्तया यच्चा नागा गन्धवेराचमाः । 

पिग्राचाः गद्यकाः सिद्धाः ङश्राण्डास्तरवः खगाः \ 

जलेचरा निलया वाय्वादहाराख् जन्तवः । 

दरिमेते प्रयान्वाप्रर मदत्तनाम्बना खिलाः” 

दति जलान्नलिदान। 

एते च प्रेतभावं गता इति बुद्धा त्पेणं । तया, 

" नरकेषु ममस्तषु यातनासु च ये खिताः । 

तेषामाणायनायेतदटौयते सलिलं मया ” ॥ 

इत्येकोऽश्नलिः । 

“ये बान्धवा श्रवान्धवा श्रन्यजन्मनि बान्धवाः | 

ते तञ्चिमखिलां यान्त ये चासमन्तोयकांचिणः  ॥ 



निद्याश्वारप्रदयोपः। ६७ 

इत्येको ऽश्नलिः, ततो श्त्तोय द्वा वस््रखालन, समाचारा- 

दास्तरणक्र्रजयं तपंणडुशणसेकौषत्य शमो सश्याप्य तच 

वस्त निष्योडनं । 

“ये चास्मत्करुले जाता ्रषुत्रा गोचिणो श्टताः । 

ते ग्णहृन्त् मया दन्तं वस्लनिष्यौडितोदक ” ॥ 

निष्यौडनकाले चासंस्तप्रष्टतानां बुद्धौ करण, तथात्यागिनां 

कुलयोषितां, द्ासवगेतत्यितुवगेस्य च, ततो यन्नोपवोतौ ग्ला 

पूवेमुखस्यः सरृदाचमनं, प्रातःखानं काम्यतोयेख्ानादौ तपणाक्घतेन 

एतावत्येन्तकरण, मध्या तु स्ञानवत्तपेणमपि प्रधानं प्रधान- 

ग्रतेनापि तपेणएेन स्ानाङ्गतनिर्वाहः, ततो जपयन्नः, गायव्या 

छष्वादिस्मरणं, ययाप्राक्रि गायच्ोजपः, स च दिविध: द्श्रप्रणव- 

मयुक्रः सक्तव्याइतिशिरःसदित एकः, प्रणवव्याइतिसहितोऽपर 

दवयक्त प्राक्, एवं श्रघमषेणद्रुण्दा, हंसपावमानि कुभ्राण्डसंश्नक- 
प्रतोनां शक्तौ मत्यां जपः, जपघर्माखोक्राः, श्रय सूर्याष्यैः, श्रयतो- 

5्टदलपद्मलिखनं, तिलयवरक्रचन्दनय॒तजलपान्ं ग्टहोला हसः 

प्रुचिषदिति पटिला मृद्धेपयेन्तसुपस्या् सूर्यायां नम दति 

मष्डलेऽ्धंजलप्रचेपः गिरस्यश्नलिं निधाय जपः । 

“ ॐ नमस्ते विष्णुरूपाय नमस्ते ब्रद्यरूपिणे । 

सहखरश्पये नित्यं नमस्ते सवं तेजसे ॥ 

नमस्ते द्र वपुषे नमस्ते भक्रवत्सल ! । 

जगत्छामिन्नमस्तऽस्त॒ दिव्यसन्दनरूप्टक् ! ॥ 

पद्मनाभ ! नमम्तेऽस्ठ कुण्डलाङ्गदग्रषित ! । 
८५ 
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नमस्त सवलोके ! सुक्नानामपि बुध्यसे ॥ 

सृतं दुष्कृतं चेव मवं पश्सि सवदा । 
सत्यदेव ! नमस्तेऽस्त प्रसोद् मम भास्कर ! ॥ 

दिवाकर! नमस्तेस्तु प्रभाकर! नमोऽसते” । 

एवं नम्छत्य चिःप्रद चिणएकरणं, तपेणोष्तर कम, ब्रद्याणं, चतुर्वक्च 

(\)कनकवणं कमण्डलसक् ूवादस्चकरं ध्यात्वा हिरण्छगभं दत्यस्य, 

प्रजा पति षिः, चिष्टुपकन्दः, हिरण्छगर्भो देवता, पूजायां विनियोगः 

०‹ हिरण्यगभः समवत्तेताये शतस्य जातः पतिरेक श्रामोत् । 

सदाधार प्रथिवी दयामुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ” ॥ 

दति जलेषु पुष्यप्रचेपः, नाचावाहनादि, पुष्यदानमाच- 

पू्ञा एवं हद्रादिषु, विष्एुपूजायां विग्रेषः, प्रणव व्यादि स्मरणं 

श्रघेषंस्कारः, ॐ नारायणमावादयामि, नारायण श्रचागच्छ, इति 

पुष्याताम्धां जले ध्येयः सदेत्य॒क्ररूपस्यावादनं, ॐ नारायणणया- 

सनं ददानोव्यासनदानं, ॐ नारायणाय पाद्य दटानोति पुष्या- 

चतसहितं पाद्यजलदानं, ॐ नारायणाय श्र्घोदक दत्यधघदानं, 

ॐ नारायणायाचमनं दद नोत्याचमनोयदानं, ॐ नारायणाय 

स्रानोयं ददानोति खनोयदानं, पुनराचमनौयं, ॐ नारायणाय 

वभ््युग्प॒ददानोति वस्तरयुगमदानं, ॐ नारायणाय यज्ञोपवोतं 

ददानोति यन्नोपवोतदान, ॐ नारायणाय गन्ध ददानौति गन्ध- 

दानं, पुरुषद्क्र्ग्यादि स्मृला ॐ सरसरश्ोर्ेत्यादि साध्याः सन्ति 

देवा इत्यन्तं खुक्रमुष्ठाय्ये नारायणाय पुष्य ददानोति पुष्यदानं। 

(१) रक्तवग । 
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गायत्या खयादि समूला गायच्रोसुच्वायये नारायणाय धूपं 

खाति धूपः, एवं गायत्रोमुाय दौपं खाहेति दौपः, गायत्रौ- 

मुचाय्ये नेवेश्च ददानोति नवे, श्राचमनं, गायत्ौमुचचाये 

नारायणाय नम टति पुष्पाश्नलिदानं, गायचौमुच्चाय्ये नारायण) 

खस्थानं गच्छेति इदयकमले गतिचिन्तन श्रशक्रौ गन्धादिपश्चोप- 

चारेण वा, पुष्पेणेव गन्धधरपदाने पुष्यस्यासम्भवे जलेनेव सर्बोप- 

साराः, तदन्ते निरञ्जनब्रह्मव्न सथ्यैथ्यान, ततो रद्रध्यान, 

श्रघोरच्छषिः, गायचोडन्दः, सद्रोदेवता, पूजायां विनियोगः, ^ सद्र 

टरषारूढं शलप्त एएक्तवाससं, ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव दति उच्चायै 

रुद्राय नमः, इति पुष्यदानं, नारायण खषिः, यजुः, र्योदेवता, 

नारायण षिः, गायचोदधन्दः, भवितादेवता, विश्वामिच विः, 

सवितादेवता, सूच्यैपूजायां विनियोगः, ` रा दित्यं रक्रवशं दिमुजं 

पद्महस्तं ध्याला, देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव चश्लपतिं भगाय, 

दिव्यो गन्धवंः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्तिर्वाचन्नः वित्ः, 

विश्वानि देव सवित दुरितानि पराखव, यद्द्र तन्न श्रासुर 

गायत्रौसुखाय्ये सविते नम दति पुष्यद्ानं । प्रजापति खषिः, 

गायत्रोक्घन्दः, भिजोरेवता, मिच्रप्ूजायां विनियोगः, भिचस्य 

तपेणि टतो वौ देवस्य मानसि, दुशं चिश्रवस्तमं, मिचो न 

एदि समित्या इन्द्रस्योरुमादिदचिणं चण, उश्रननुग्रतःः सो नः 

स्योनं, ते टहम्यामि भित्र समा चचुषा सर्वाणि श्तानि समोचर्ता, 

भिन्नस्याहं चचषा सर्वाणि श्रलानि ममोच्ामहे,\' इति मन्तसुश्वाख्य 

१९) समौ त्ते । 
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मिज्राय नमद्ति जले पुष्यप्रचेपः, “ इमं मे वर्णा ”” ““ तत्वायामि "” 

^ उर् रोति ” मनग्धचयस्य व्यादिख्मरणं, शुङ्तवण पाश्रहक्ं 

मकरवाहनं वरणं ध्यात्वा मन्लनयमुच्चाय्ये वरुणाय नम इति जले 

पुष्यप्रचेपः ¦ पुष्पाभाव सवच जलं । “ॐ हंसः प्रटुचिषदि "ति 

सूर्यावलोकनं ! प्रजापति खषिः, गायचौकन्दः, द्र्थोदेवता, उपस्थाने 

विनियोगः श्रदृश्रमास्य केतवो-विरश्मयोजानां(९ श्रतु भ्राजतो 

श्रग्रयो यथा । दति षर्याभिमुखस्योद्धवाङ्ोरवस्थानं, प्रजापति खषिः, 

बिष्टुपकन्दः, वष्टा देवता, सुखतिमाजेने विनियोगः। “ ॐ संवचेखा 

पयसा संतनूभिरगान्महिमनसासं रशितेन ववष्टा सुदतोविदधातु 

रायोऽनुमाष्ितन्योयवि दिष्टं” । श्रनेन तोयेन पाणिभ्यां सुखमाजेन। 

प्रजापति खषिः, यजुः, दवेदिवता, उपस्याने विनियोगः । 

ॐ खयंभुरसि श्रष्ठोर भ्िवर्चादां श्रसि वर्चोमि धेहि सय्यैस्या- 

टतमन्यावत्तेः' । श्रनेन दर्थोपम्धान । सयेस्येत्यस्य, प्रजापति 

षिः, यजः, द्ध्योदि वता, प्रदङिएे विनियोगः । “^ ॐ दयस्या- 

टृतमन्यावन्नः ” । भ्रनेन प्रदकिणकरणं उपविश्य दिग्देवतानां 

नमस्कारः। दिगभ्यो नमः, दिग्देवताभ्यो नमः, इति कर्काचार्याः; 

दिशां च देवतानां च प्रत्येकं नमस्कार दत्याह्ः । प्राश्य दिश 

नमः; प्राग्दकिणाये दि नमः; दकिणायै दिशे नमः; 

द्चिणापराये दिभे नमः; पञ्िमाये दिगरे नमः; पञ्चिमोदौनच्यै 

दिशे नमः; उदौच्ये दिग नमः; अर्वा्ये दिशे नमः; इन्द्राय 

नमः; श्रग्रये नमः; यमाय नमः ¦ नैष्ेताय नमः, वरुणाय नमः, 

(१) जनार्प | (२) सिवेन । 
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वायवे नमः, कुवेराय नमः, ईशानाय नमः, ब्रह्मणे नमः, अननाय 

ममः, ७ ब्रह्मणे नम र्ति दूष्ये नमङ्त्य जलाश्नलिढानं । 

@ श्रश्रये नम इति जलाश्नलिदामं । नमः पृथिव्ये, नमो वाचे, 

नमो वाचस्पतये, ॐ श्रोषघौभ्यो नमः, नमो विष्णवे, नमो महते, 

नमो ऽव्यो अरपांपतये वरुणाय ममः। एतेभ्य नमद्छत्य जलाश्जलि- 

दानं, तौयदेगरप्रचाणनं, नमोऽवृभ्यो श्रपांपतये वहणाय नमो 

नमः इति नमस्कारः । श्रच श्चमौ गिरः कत्वा वेदनमसकारः | 

ऋग्वेदाय नमः, यजुवेदाथ नमः, सामवेदाय नमः, श्रयवेवेदाय 

नमः, परमेष्ठो प्रजापति ऋषिः, अनुष्टपङन्दः, वरणोदेवता, 

तौ यंविसजने विनियोगः, प्रजापति षिः, धान्नोधान्न इति 

यजुः, यदाङ्रग्या दति गायचोककन्दः, वरुणोदेवता, तोये विजने 

विनियोगः। “ ॐ मापोमौषधो हंसो द्ाश्नो धाश्नो (\राजखस्ततो 

वरण नो सुश्च, यदाहकरन्धा शति वर्णति(रश्रपामहे ततो 

वरुण नो सुश्च” गङ्ग खस्यानं गच्छ दति तौथेविषजेनं । 

प्रजापति खछषिः, गायचोङन्दः, सोमोटेवता, जपे विनियोगः । 

ॐ श्राय (रसमेत ते विश्वतः सोमटृष्णां । भवावाजस्य 

सगय” दृति श्त दग्र वा जपः। प्रजापति षिः, यजः, 

(*⁄9भ्रान्तविदो देवता, (*जपनिवेदने विनियोगः । “ॐ देवा- 

श्रान्तविदो शान्तमिलाश्ान्तमिति मनसस्यत दमं देवायश्ञं 

(१) राजदस्ततो । (२) श्रयामद्धे । 

(३) समेतु । (४) खातुविदौ । 
(४५) जपसमपे | 



६७८ नित्धाचास्प्रदौपः। 

खाहा> वा चेधा। अनेन जयेन परमात्मा विष्णुः प्रियतां । इति 

जपनिवेदन । श्रनेनेव विधिना नेमित्तिकं काम्ये प्रातःल्ानं 

च काये; नेमित्तिकं संक्रान्ति्डोपरागाद्धौद्यादिविशिष्टयोग- 

निभित्तकं । यत्त॒ चाण्डालादिस्यग्रननिमित्तकं तदमन्त्रक- 

मिव्युक्रमेव, भक्रान्तिक्लानं नेमित्तिकं । संक्रान्तिखरुपं च्योतिः- 

शरास्ते । 

^ ब्हगककटमक्रान्ति यत्त दिग्दक्चिणाथने । 

विषुवनौतुलामेषे विष्णपद्यः खिरात्मके । 

षडग्रोति (“दिषखभावे द्वादगरेवं प्रकी निता: ” ॥ 

श्गो मकरः, स्थिरा ठष-सिह-ठटशिक-कुम्भराश्यः। (शदिः 

खभावते, मिथन-न्या-घनु मौनाः, देवो पुराण, “ चटेः सहसल- 

भागो यः स कालो रविसक्रमे | देवलः. 

^ सक्रान्तिसमयः छष्मो द् शंच्छः (रपिगितेक्ेः । 

तद्यो गादष्यधश्चोड भ चिग्रन्नाद्यः प्रकौत्तिताः ॥ " 

ददं संक्रान्तिपूवंकालोनषषटौदण्डात्मकतद् पलचिताहोराज्रपर 
उपवासादि विषय तेशस्तो मांसवजेनविषयं चेति प्रांचः । 

देवौ पुराण,- 

^“ षड़ग्नोतिभुखेऽतोते इत्ते च विषुवदये । 

भविश्यत्ययने पुण्छमतोते चोन्तरायणे ॥ ” 

(१) दिशसैरे । (२) दिःश्रोराः। 
(९) पिशितोपमैः। (४) विं्रनाख्ः | 



निद्याशारप्रदौपः। ६७€ 

विग्रेषमाह देवलः,- 

° िंगरत्ककंटके नाद्यो मकरे विंश्रतिः परा । 

वन्तेमाने तुलामेषे नाद्यखभयतो दश्र ॥ "" 

उभयतः तुलामेषयोः- 

“ षडग्रौत्यामतोतायां षषौरुक्रा तु नाडिका । 

पुष्ा्यां विष्णप्यां च प्राकूपश्चादट्पि षोड्ग्र ॥ 

श्रः मक्रमणे पुण्थमहः कत्सं प्रकौ तितं । 

रात्रौ संक्रमणे पुण्यं दिनाद्धं लानदानयोः” ॥ 

दति राचिसक्रमणेन् पुण्यकालविधिपरलाक्छत्छारः । 

पुश्यल यथा प्राप्तानुवादः, एतेषां वचनानां दिवस 

संक्रान्ति विषयत. राचौ वचनाग्रेफ ववस्थावगमात् । 

देवोपुराणे- 

" मानाद्धं भास्करे पुष्यमप्रणं श्वरोदले । 

परण त्रभयतो ज्ेयमतिरे केऽपरेऽहनि ॥ ” 

मानाद्ध भास्करे भारकरोपलचितदिवसेऽद्धेमित्यथः, विग्रेष- 

माह वश्िष्ठः,- 

^ श्रद्धरा्रादधस्तस्िन् मध्याङ्कस्योपरिक्रिया । 

ऊं सक्रमण चोद्धमुदया्मरहरद्रयं ॥ " 

मध्याङ्कस्योपरि प्रवदिवसस्य, दिनं पुष्छमनागतभिति- 

देवौपुराणत् । 

““ संपूरणं चेद द्रा र विसंक्रमणां भवेत् । 

प्रादिंनदयं पुष्टं मुक्ता मकरककंटौ ॥ 



९१८० निताचार प्रदोषः । 

श्रादौ पुषं विजानोयाच्चदभिभना तिचिभषेत् ” । 

दति वचमाल्छक्ान्तिकाल्लोनतियेः पूवंदिनगामिले परव 

दिने पुण्छकालः, यद्धा तिथिभेदे भेददिने पुण्यकालः । 

एवं च सपुणद्धरा्रे संक्रमणे संक्रान्तिकालोनतियः पृवेदिन- 

गामिते उभयदिनिगाभिवेऽपि पूवेदिनमष्याङ्कादृद्धं पुरकालः । 

सक्रान्तिकालोन तियेरत्तरदिनगामिवे चोत्तर दिनाद्धमेव पु 

काल दूति व्यवस्था, श्रादौ पुष्छमिति वचनस्य दिनदयव्यापि- 

तियिकेऽपि (प्रकृत्य विषात् । बद्धगाग्यः- 

“ यद्यस्तमनबेलायां मकर याति भाख्करः । 

प्रदोषे वाद्धेराचे वा खानं दानं परेऽह्नि ॥ 

अद्धरा तदूद्ध वा संक्रान्तो दचिणायने । 

परवेमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नोदयते रविः ॥“ 

भविष्योतन्रेऽपि- 

^“ मिथ॒नात्ककंसक्रान्तियदि स्यादंग्टमालिनः । 

(रप्रदोषे वा निश्नौये वा कुर्णादहनि पवतः ॥ ” 

एतच्च यद्यपि कन्पतङहकारेए न लिखितं तथापि प्रामाणिक 

बहनिवन्धलिखितलेन स्ववेदिकदेश्रपरिग्टहोतत्वन च भिःस- 

ज्विग्धल्वादेतदिर्द्ध श्राचारो नाद्रणेयः। 

एताः सक्रान्तयः प्रत्येक सप्तधा, 

“ उन्तराचयरो हिष्ठो मन्दा सक्रान्तिर्च्यते । 

तज्न जिनाडिकाशस्तु प्रश्स्ततम उश्यते ॥ 

(१९) प्रढत्नि | (२) प्रभाते । 
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चिचानुराधाष्टगग्िरोरेवतोषु च संक्रमे) 

मन्दाकिनौ चतुर्नाद्यस्तच पुषटतमाः सताः ॥ 

पुव्याश्िस्तसक्रान्तौ घधाचा पञ्चव नाडिकाः । 

दिजामघाजिप्रवास घोरायां सन्न नाडिकाः ॥ 

अवणणादि्य-सखा ति-पुनवेसुषु संक्रमे । 

महोदरो पुण्छतमास्तच कालोऽष्टनाडिकाः ॥ 

मूलास्ेषाद्रासु शाक्त राचक्यां नव नाड्काः। 

विश्राखाशृत्तिकाष्येवं मिभिता तच संक्रमे ॥ 

ग्रस्ता द्वादग्रनाद्यख्च मवैचेव च कल्पयेत् । 

या याः सन्निहिता नाद्यस्तास्ताः पुष्छतमाः स्मृताः ॥ 

यस्य यः पुण्यकालस्तु तन्मध्ये नाडिकास्तिमाः । 

तथा- 

“५ रविषक्रमणे पुषे न स्नायात् यदि मामवः । 

म्न जन्म्न्यसो रोगौ निद्धंनखापि जायते ॥ 

्रयने कोटिगुणितं लच्छयं विष्णपदो फलं । 

षड्भ्ोति सरसं तु षड्श्नोत्यां स्मृतं बुधेः ॥ ” 

शातातपः,- 

^ मक्रान्नो यानि दन्तानि दवयकव्यानि द्ाढभिः। 

तानि तेषां ददाव्यकंः पुनजन्म्नि जन््नि ॥* 

आपस्तम्बः 

^“ अयने विषुषे चेव ष्णो शब्द्रद््थयोः । 

अद्ोराजोषितः खातः सवेपापेः प्रसुश्यते ॥” 

+= 



खर नित्धाष्वार्प्रदौपः। 

दत्यचोपवाषो गदसयेतरेषां । 

सतिमोमांसायां- 

^ श्रादित्येऽहनि सक्रान्यां ग्रहणे चन्द्रुय्येयोः । 

उपवामो न कन्तेयो ग्टद्िका पुत्रिणा खदा ॥ 

विष्णपुराणे,- 
“ विश्राषवायां यदा दु्येश्चरत्यंणं दतोयकं । 

तदा चन्द्रं विजानौयात्छत्तिकाशिरसि स्थितं ॥ 

कृत्तिकायां यदा येः प्रथमांश तु गच्छति । 

विशाखायां तदा जेयस्ततोयांगे दिवाकरः ॥ 

तदेव विषुवाख्योऽयं कालः पुण्घो विधौयते । 

तद। दानानि देयानि विप्रेभ्यः प्रयतात्ममिः ॥” 

रच च सानदानादिकं यथोक्रदिने कत्तं नलयं 

विषुवाख्यंक्रान्तिकालः । 

किन्वन्यः पारिभाषिकः , 

देवो पुराण,- 

““ दाद्रेते समाख्याताः खाना: पुनरवाविताः । 

अलद्ममोनागश्नात् धन्या महापातकनाग्रनाः ॥ ” 

दाद श्रसंक्रान्तिषु दादश्विधं सानसुक्ं। 

^ कुकुम रोचना मासौ मुराचन्दनवाल्कं । 

इरिदारस्य(“ सयच्धं मेषे चानं यहापडह ॥ 

(९) रिद्रारससं युक्तं । 
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प्रियङ्गुपद्मक क्रुष्ट तचामांसो निश्राकर ! 

रोचनागुससक्रं ठष स्त्रानं महाफल ॥ ” 

निशाकरः कपरः । 

^ उुष्ररं पद्मक कुष्टं रोचनाग्रभ्थिपणेकं । 

कुकुमागरसय॒क्त भियने राज्यदं मत ॥ 

रोचना वालकं मुस्तां मुरागेलेयचन्दनं 

₹रिद्रा-कुष्टसंयक्ष ककिंसक्रमणे षभ ॥ 

पचक रोचनं मुक्ता मासो गन्धं च चन्दनं । 

सिदे खानं सुराध्यच्च ! राज्यायुःपु्वद्धनं ॥ 

इरिद्रा-वालकं कुष्टं मांमो रोचन- चन्दनं । 

कन्ये स्नानं प्रकन्तेव्ये मन्तानरतिवद्धेनं ॥ 

रोचना-लगर कुष्ठं पद्मकोश्रोर- पद्मकं । 

इरिद्रावालस्युक्रं तुले दुष्वुतनाशन ॥ 

प्रियङ्गुः स्फटिक मासो पद्मकं रोचनागुरू । 

मुस्ता-कुषट-समोपेत टिके राज्यदं मतं ॥ 

प्रवाल-मौक्रिकं कुष्ठ रो चनाद्ुरुपद्मकं । 

मुरामांसो-ममोपेतं धनुः-सक्रमणे द्रभं ॥ 

रो चना-वालकं कुष्ट चन्दनागुरूक्क्म । 

खश्रोरं समभागांशं मकरे सवसो ख्यदं ॥ 

ग्रन्धिपणे त्वचावाल केशरं जाति-पचिका । 

रोचना सह मुकं कुम्भं पुनोयराच्यदं ॥ ” 

जातिः जा तिफल । पञ्चिका तेनपच्म् । 
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श्यो तिःशाम्ते,- 
८८ ~£ क 

जन्म जन््रनचचं सप्तमे चाष्टमे तथा । 

चतुय दादे चन्द्रे न कुर्याद्र्ङृद शरन ॥ 

एतदोषभोत्या ख्य च स्तातकव्रतभङ्गभोत्या स्ञयमदशेनेऽपि 

न्ानादावधिकारः | 
श ९१ | 

^ ख्यगडे तु नास्नोयात्यूवं यामचतष्टय । 
# ४ विं 93 

दृन्दृग्रहे तु यार्मांस््ोन् वासब्द्धातुरेविना॥ 

पूवेभोजननिषेधः पुरुषायेः, 'रूनिमित्तग्रइणएकालोनसराना- 

द्यङ्गं मानाभावात्, तथा ग्रहणएकाले तु (रनान्नौयात् । 

^“ मुक्ते शग्रिनि सुन्नौत यदि न स्याद्महानिशा।“ 

गरस्तास्तयोस्त॒ । सावा दृष्टा परेऽहनि ग्रस्तास्तमितयोख- 

येति, (शपरेष्ोति खं “परेहि चन्द्रे परराचाविव्यथेः, परदिने 

त्ूदयकाले मेघाश्छादने । 

° मेघकालादिदोषेर सुक्षयोर नवेणो । 

आकालाख्यस्ततः कालं भुश्चोत खानपूवेकं ॥ 

दति वाक्यादूगेनाभावेऽपि शास्त्रान्निशित्य भोजनमिति, ततः 

स्नानफलं खतिसमुचये,- 
९, न + (१ 

० सव श्भिसम दानं स्पे व्याससमा दिजाः। 

मवरं गङ्गाखमं तोयं रा्ग्रस्ते दिवाकरे \ 

(९) नतु । (र) क्लानौयात् | 
(३) परेऽदन । (8) परेऽदनो । 
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दृन्दोलंचशणए प्रोक्तं रबेदश्णं खतं । 

(रगक्वमतोरे तु सप्राप्रे दन्दोः कोटि रबेदेश्र ॥ 

अन्यख्ञान दृन्दुगरहे लच्गृण, दयग्रहे तु दशगुणं, शिष्टाः 

पठन्ति । 

““ (\)को रिजन््रतं पापं पुरुषोन्तमसन्निघौ । 

छता सय्यग्रहे खानं विसुश्चति महोदधौ ॥ 

द् श्रजन्ममकृतं पापं खजानान्नश्ति पुष्करे । 

ग्रतजन्मत पापं गद्गसागरसंगमे ॥ 

जन््ान्तरसदसेण यत्याप समुपाजित । 

तत्सवं सन्ित्यायां राङ्कग्रस्ते दिवाकरे ॥ ” 

संहत्य कुरुचेचे तौयं । 

देवौपुराणे- 

“ काल्तिके ष्णं पुछं गङ्गासागर सङ्गमे । 

मागे तु ग्रहणं पुण्छं देवौकायां महामुने ॥ 

पौषे वे नमेदा पुछा माघे सन्निहिता ब्रभा । 

फास्ताने श्रवणा पुछा चेते युण्छा सरखतो ॥ 

वेश्राखे तु महापुण्णा चद्धभागा सरिदरा। 

व्येष्ठ तु कौशिकौ पुश्छा श्राषाद़े (रःश्रविकानदौ ॥ 

श्रावणे सिन्धृनान्ना च तया भाद्रे च गष्ड़कौ । 

आश्चिने सरथ श्रेष्ठा श्यः पुण्या तु नमेदा ॥ 
"न~ ---------------------------------~----- = 

(९) गक्द्वारे । (र) कुर्य्यात्। 
(३) तापक । 
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गोदावरौ महापुण्या चन्द्रे राङ्समश्विते। 

सयं च राणा ग्रसे तमोग्धते महामुने ॥ 

नमंदातोयसंस्पर््रात् शतक्ृत्या भवन्ति ते । 

एवं गङ्गापि द्रष्टव्या तद्देव सरखखतो ॥” 

स्मृतिसमुचचये- 

“° स्येह खय्येवारे सोमे सोमग्रहस्तया । 

चडामणिरिति ष्यातस्तचानन्तफलं खतं ॥ 

पचर ग्रदणसलानमन्लः- 

° खस्यानं गम्यतां रारो त्यज्यतां (चन्द्रसंगमः । 

()कमेचाण्डालयोने ! त्वं मम पाप चयं क्रुर् ” ॥ 

दूरयसंगम दति दर्ये 

तो्ध॑खाने तौर्ंलानमन्त्रं वाधिवा श्रखय निवेशः वेश्वादि- 

निभित्त-पांचर श्यवन्नेमि ्तिकलान्िरवकाग्रलाच । ददं च खान 

सुतकादावपि कत्तवयसेव | 

तथाच लिङ्गपुराणे 

“° चन्रश्ययेग्रहे चञायातसृतके श्तकेऽपि च । 

श्रल्लायात् श्टल्युमाप्रोति ल्लाया(रत्पापं न विन्दति ॥ ” 

तथा दानादिकमपि सुतकिनां कने । 

तजैव- 

^ सुतके तके चेव न दोषो राहदग्ने । 

तावत्कालं भवेच्छुद्धियावन्म॒क्रिनं दृष्ठते ॥ ” 
~~ ------~ ------ -- -~ ~ - --- = ड षि (८ 

| (९) खसङ्मः | (२) परं । (द) म्यं | 
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अच प्रद्ामिधानं, दानश्राद्धाचमेव पूर्वेण च्ानस्य प्रापे: । 

तथा- 

““ सर्व॑षामेव वर्णानां सुतकं राङद शने । 

साल्वा कर्माणि दुर्वोत अरुतमन्न विवजयेत् ॥ ” 

ग्रइणनिमित्तमश्ौ चं यत्तदपि स्नानापनोद्यमेव केवलं मुक्ति 

पय्थेन्तं पाकस्य दि निषेघपर । 

श्रातातपः-- 

““ स्वखेनापि कत्तव्य श्राद्धं वै राङद्णेने । 

शर्ुर्वापस्ह॒ तत् श्राद्धं पद्धं गोरिव मन्नति ” ॥ 

द्द आद्धमामश्राद्धमेव, श्रामभ्राद्धं सये चेति वचनात्, 

हेमश्राद्धमपि कचित् भ्यते ^ हेल्ला वामेन सग्रह” दरति इयो- 

विंकन्यः, श्रामश्राद्धे च पिण्डनिषधः। 

माकण्डयः,- 

^^ ग्रहणे च व्यतोपाते नवश्स्यसमागमे । 

नित्यश्राद्धं च सक्रान्तावपिष्डं ्राद्मिखते ॥” 

दानं तु सुक्रिकाले, विमो चन्द्रय्येयोरिति शातातप- 

वचनात् । 

मत्छपुराणे,- 

^“ यस्य राशिं समामाद्य भवेद्भदणएसंभवः । 

खानं तस्य प्रवच््यामि मन्त्रो षधिकिधानतः ॥ ” 

उपरागात्यूवं कम्मे वस््ोषधिरन्नाधाहरणं, उपरागकाले 

खस्िवा चनं त्राद्यएचतुष्टयपूजनं, शएक्तमाल्यवस्वेः, कुमचतुष्टय- 
८9 
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स्वापनं सागरबुद्या, गजाश्वरश्या-वष्मोकसंगमात् हदगोङ्ुलात्, 

राजदाराश्च श्ठदमानोय प्रचेणः, पंचगव्य-ष्रएद्धमुक्राफश-गोरोचना- 

पद्म-शंख-श्रास्च-प्-जम्ब्-वट-्क-पिष्यक्तपललवस्फटिक-शखेतचन्दन- 

तो येवा रि-ेतसषेप-गजदन्त-ङमुरो शौर गुगगुलूनां कुेषु प्रप । 

रच तोर्याद्यावाहनं । 

“ सवं समुद्राः सरितस्तोर्थानि जलदा नदाः । 

श्रायान्त् यजमानस्य दुरितच्यकारकाः ॥ 

योऽसौ (\वच्चधरो देव आदित्यानां प्रभु्मतः । 

सरखनयन्')खन््रो ग्रपोड़ां व्यपो दतु ॥ 

सुखं यः मवेदेवानां सल्यादिर सितदयुतिः । 

चन्द्रो परागम्भ्रतामभ्िः पौडां वपेत् ॥ 

यः कमंमाचौ लोकानां धर्मां मदिषवाहनः। 

यमश्वन्द्रो परागोत्थां पौडां वे म व्यपोहतु ॥ 

रकोगणाधिपः साक्ताप्रलय्ानलसप्रभः। 

खड्वयग्रो ऽतिभौ मोऽमो रकतःपौडां यपोषतु ॥ 

नागपाग्रधरो देगे महामकरवाहनः । 

स जलाधिपतिखन््रो ग्रपोडां वयपोशत् ॥ 

प्राणरूपेण यो लोकान् पाति छष्णम्दगाश्रयः । 

वायु्॒न््रोपरा गोत्थां यदपौड़ां यपोरतु ॥ 

योऽमो निधिपतिद्वः खङ्ग्णगदाधरः । 

चन्द्रोपरागकरलृषं घनदोऽय व्यपोहति ॥ 
=== ध: 

7 (२) ध । (र) शक्रो | 
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योऽमौ विन्ुयतो इद्रः पिनाक इषवान । 

चन््रोपरागपापानिं स नाशयतु शरकरः । 

चेलोक्ये यानि शतानि खावराणि चराणि च। 

ब्रहमविष्एकंयक्तानि तानि पापं दरन्त् वे ॥" 

प्रतिङ्कुमभमे भिमेन््ेरभिमन्ल्णं । ते च पूजिताश्चलारो ब्राह्मणः 

शक्तमास्यानुलेपमाः ङग्यजुःसाममन्त्ेयेजमानं (\इवयेयः । जातो 

यजमानो वस्त-गोदानेन्राह्मएणन् पूजयेत्, दृष्टदेवताश्च । तच 

कक्षिंित् प्रे श्रनेम मन््राख्िलिख्य तत्पचरकं कनकपश्चरन्न 

पटर शवा तत्यट यजमानस्य शिरसि चत्वारो ब्राह्मण वघ्रौयः, 

एवमुपरागमो चपय्यन्त चस्िला साला छृतखस््ययनः तत् पटं 

ब्राह्मणाय दद्यात्, दष्टदेवतां नमस््त्य । 

““ श्रनेन विधिना यस्तु यद्णस्नानमाचरेत् । 

न तस्य ग्रहपोड़ा स्यान्न च (पवन्धृन्ननच्यः ॥ ” 

ख्येयदे खच्येनामयडे मन्तेषु (र कौत्तयेत्, कुम्भष्वधिकनवेन 

पद्मपरागप्ररपः, गोदाने कपिलागावः पराग्ररः, जन्मर्चोपरागे 

दरषभस्य शन तदर्णायाश्च पयः कुश्ंखोदक्ुमे निघायाभिः 

षकः, दूति ग्रहणस्तानं, शिष्टाः । 

^“ श्राषादट्ो-कान्िकौ-माचौ-वंशाषोषु छृतं च यत् । 

तदनन्तफलं प्रोक्तं सानद्ानैजपादिकं ॥ 

(१) स्लापयेयुः। (२) बेन्धविपय्थयः। 
(२) को त्तनात् । 
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अमावास्या दादौ च सक्रान्तिर्भानुवाषरः। 

तच सानं जपो होमो देवताचनमेव च ॥ 

उपवासस्तया दानमेकेकं पावनं सतं । ? 

तथा, 

^ व्यरस्पश्रि तिथयो लानं दानं च जप एव च। 

महस्रगणितं प्राङरेवसमेव दिनचये ” ॥ 

तथा- “ षशचष्टम्यावमावास्या उभे पके चतुदश । 

श्रखातानां गति ग दद्यदं नागमेत् पुनः ॥ “ 

अच काम्यस्लानस्येव फलाभावेन निन्दा, न तु प्रयकू् (एल्नाना- 

नन्तरं नित्यं । 

एवं अ्रलभ्वयोगेषु सानं काम्य- 

^ अरमाकंपात्नवणेयैक्ता चेत् पुब्यमाघयोः । 

शरदोदयः स विन्नयः कोरटिषूय्येग्ररेः समः ॥ 

तदेव कोटिगितं पुरूषोत्तमसन्निधौ ।" 

श्राप्रेये- 

°‹ श्रनुमत्यामतोतायां प्रतिपद्रोहिणणो गभो । 

यदा भवति संयोगः का्तिकान्ते विग्रषतः ॥ 

कोटिसन्ञिडहित पुण खाता चेव महोदधौ ।” 

कौमं,- 

° मागें मासि शिनिवाच्ां सागरे यत्र कुज्चित् 

स्ालाश्चमधावग्डयसखनानस्य लभते फल ॥ 
~ ------ ~~ -~ 

(१) ानान्तरं । 
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विश्राणायाम्हरोयेऽगरे शेषचन््रे गते रवौ । 

तथा मेत्रगते भानौ षङ्गणं फलमशरुते ॥ 

तथेवेन््र^'गते दूयं षद्चुणात् ष्णं फक । 

सोमवारे विश्रषेण साच्छयदा फलदा कुः ॥ ” 

ब्रह्माण्ड, 

“ कुमस्ये भास्करे राजन् मकरे चाङ्गिरःगनो । 

दाद शनौ श्रक्रपच्चस्य यु्य्यं यदि जायते ॥ 

गोविन्द-दादश्ोनाम महापातकनागिनो 

तस्यां छ्ञलो द धिखखञान दृष्टा च पुरुषोत्तमं ॥ 

चयोट्श्यां महाज्येष्ठयाः फलं प्राप्नोति मानवः । ” 

कौर्म “रेने गसः श्रौ चेव प्राजापत्यगते रवौ । 

पौणेमासो गुरौ च्येष्ठौ महाच्येष्ठोति सा सृता ॥ 
महाञ्े्यान्त् यो गच्छेत् रे ्ान्तपुरुषोत्तम । 

चयोदश्यां महाञ्छयाः फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ” 

कौर्म, 

“° व्रजेत् पदानि यावन्ति कतुतुच्यानि तानि तु| 

तच गत्वा इरेद्धान्नि दृष्टा ओपुरुषोत्तम ॥ 

विश्रम्य विधिवस्त्नायात् प्रतितीर्येषु वे क्रमात् ।” 

ब्रह्माण्ड, 

५ पुनरवखलौ देवगरौ निश्राकरे निशरेप्रवारे ऽमरपृच्यकेऽयवा । 

कुमे रवौ मल्छगते टरस्पतावेकादभौ स्यात्किल पापनाश्चिनो ॥ 
~~ -----~-------------~-- 

(१) तथेव भूगते ` 



६९9 निव्याच्वारप्रदोपः। 

चोरोदके वायवगाह्य यो नरः संपृच्य हृष्णं रजनोसुपो षितः । 

एतेन पापं दश्जक्मभिः शतं जेप्नौयते तस्य समस्तमाएए तत् ॥ ” 

शिष्टाः 

^“ पुनवेसु-बुधोपेता चेते माभि शिताष्टमौ । 

तस्यां नदौषु सानेन वाजपेयफलं लभेत् ॥ 

सप्रमो रविवारेण बुघवारेण चाष्टमो । 

शअङ्गारकदिने प्राप्ने चतूर्थो वा चतुद्रो ॥ 

सोमवारे त्रमावास्या सूयेपवंश्रताधिका । ” 

योगो याज्ञवषक्यः- 

“ शानं द्ानं जपो ध्यानं पिद वाचनं तथा । 

पावनानि मनुबाणां दुव्कुतस्येह् कमणः ॥ 

श्रगम्यागमनात् स्तेयात् पापेभ्यश्च प्रतिग्रहात् । 

रदस्याचरितात् पापान्मुच्यते स्रानमाचरन् ॥ 

प्रकन्तमसमथेखेव्नुहोति यजति क्रिया । 
सानध्यानजयपेह मेरा नं प्रावयेदुधः ॥ 

यदेव स्नानं कुरूते विश्द्धेनान्तरात्मना । 

तेनेव सवेमाप्रोति विधियन्नक्रियाफशं ॥ 

एवमादि-खान काम्यं, यथोक्रविधिना कन्तेय, रुख्यासामथ्यं 

ऽनुकल्पेऽधिकारः } 

एवं तौथ्ानेषु- 

श्रा दिब्रह्मपुराणे मसुद्रलागविधिः। 
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“ खग्रसेनं पुरा दृष्टा खगेदारेण सागर । 

गत्वाचम्य एएरिस्तच्र ध्याता नारायणं पर ॥” 

दत्यभिधानादुग्रसेनर शेन खगंदारगमनमपि ममुद्रस्तानाङ्ग । 

तथा- 

<° शतानामश्वमेधानां फलं प्राप्रोति मानवः । 

सवपापविनिभुक्ो विमानेना कवरदेसा ॥ 

कुलेक वि ग्मुद्तय विष्णलोकं च गच्छति ॥ 

भुक्ता तच वरान् भोगान् मन्वन्तरशतं पुनः । 

बेद श्रास्तायवित् विप्रो भवेद्यज्वा तु वेष्णवः ॥ 

योगं च वेष्णवं प्राण्य ततो मोच्मवाभ्रुयात् । ” 

दति सामान्यतः पुरषोत्तमचचावच्छिन्नं समुद्रखानफलं। 

“ पौणमास्यां विशेषेण हयमेधफलं लभेत् ” इति वचनात् पौण- 
मास्यामेतदेव फलमधिकं । 

तचा- 

“ ग्रहोपरागे सक्रान्यामयने विधुवे तया । 

युगादिषु षड़शौत्यां यतिपाते दिनच्ये ॥ 

श्राषारछां चेव कात्तिक्यां माध्यां चान्यश्ररमे दिने । 

ये तजर दान विप्रेभ्यः प्रयच्छन्ति सुमेधसः ॥ 

पलं घदह्ग पितमन्यतोर्याह्ञमन्ति ते ” 

श्र यद्यपि ग्रहणादिषु दानस्य फलाधिक्यसुक्रं न स्रानस्य 

तथापि माध्यां चेति चकारेण स््ानस्यापि ग्रहणादिषु 

फला ति श्रयजमकलवं बोध्य । 
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तयापि- 

ˆ“ पितृणां ये प्रयक्कन्ति पिण्डं तच्र विधानतः । 

श्रयां पितरस्तेषां प्रौतिं संप्राप्रुवन्ति वै” ॥ 

श्रव च दानस्य एयक् फलकथनान्न सानाङ्गत्वमसयुक्र, प्रक- 

रणादि तिकन्तै्नायेचादिति फलवतां प्रकरणनाङ्गत्ववो धनात्, 

विष्णपूजा (पतु तदङ्गमेव, एवं क्लाला तौ नारायणमन्त्र- 

मन्यरचयेत्यनुवाद्य विश्िष्टस्योक्रं फलकथयनात् । श्रच च उत्तोय्ये 

वाससो धौते प्राणानायम्य, श्राचम्य मायौ जपेदष्टोत्तरशतं, 

खाध्यायं प्राडुणः कृत्वा इत्यादि कौ त्तन, मधयाङ्ृकालोन समुद्र 

खानस्य तत्काल नसन्ध्यामारचर्य्यात् ययाप्राप्नानुवादः, नतु समुद्र 

स्लानाङ्गवेन सन्ध्याब्रह्मयन्ञादे विधितपण्स्यापि वाक्यान्तरप्राप्त- 

स्यानुत्रादः, तपेणाङ्गविधानं सन्ध्याङ्गविधानं च पुरुषाथंविषय. न 

समुद्रस्ानाङ्गलेन, वरुणप्रपा सप्तकरणे सौमिक प्रणयनाङ्ग पेच 

वारवादि विधिवत् कातोयद्ज्र दति, तच प्रथमं श्रेतमाधवा- 

हचिणतः श्तपादे स्थितस्योग्रसेनस्य टन, नमस्कारः, समुद्रसराने 

अनुज्ञाप्रायेनं । ममाचारात्- 

“ उग्रसेन ! महावाहो ! बलवन् ! सत्यकिक्रम ! । 

(रममुद्रे खातुकामोऽस्मि श्रनुज्ञां दातुमहेसि ° ॥ 

ततो धन्वन्तर-गश्रतचये खगेदारकाष्टस्तम्मद्यदशम, तयोः 

पूजनं, परिय्यङ्गः । 

(१) वत् | (र) तौ्थलानं करिष्यामि । 
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ततः व्राथेना,- 

^ सागराम्भः समुत्यक्ो काष्ठौ सवेगुणान्वितौ । 

मध्येन युवयोर्यामि प्रसन्नौ भवतः मदा” ॥ 

दति प्रार्थयं तयोमष्यमार्गेए ममुद्रतोरगममं, तच भमौ- 

भण्डलाकार ल्िखिला तन्मध्ये उपवेशने, श्राचमनं संकल्पः, 

सवेप।पविनिमुक्िमहितशताश्मेधफलप्रा तिपूवंकखकोयेक विंग्ङुलो- 

ङरण्णोत्तराकंवणेविमानदारकविष्णलोकगमनपूवेक मनत्य-मन्वन्तर- 

श्रतकालोन-वरभोगो पभोगोत्तरण्डनलबेद विद्वा ह्मणजन्मलाभपूतेक- 

वेष्णवयोगप्रात्षिपूवंक मोचकामः समुद्र खञानमह करिये; निष्काम- 

एव वा, नारायणमन््रस्य खष्यादिस्मरण, ॐ श्रष्टाच्तरनारायण- 

मन्त्रस्य, साध्यनारायण्डषिः, देवो गायचरोढन्दः, अ्रकारोवोज, 

उकारः शक्रिः, मकारः कौलकं, परमात्मा देवता, समुद्रख्लाने 

विनियोगः, करन्याषः, अङ्गन्यासः, ध्येयः सदा दति ध्यानम् 

श्रान्रह्याम्तम पर्यन्तं लगदेतश्वराचरं स्वे नारायणात्मक- 

मिति ध्यान, ममुद्रमभिमुखोग्धय ॐ नमो नारायणाय दति 

समुद्रो दको पस्यान, उपविण्याङ्गुलिष्वष्टाचरन्यासः, ॐ नम दति 

दचरस्ताङ्गु्ठ, ॐ नम दति वामहस्ताङ्गष्टे, अरच्रषट्मवश््ट, 

चयस्य द चतजन्यादि चये | श्रपरत्रयस्य वामतजेन्यादिचये, नमो 

नम दति दचचतजन्यां। ॐ नां नमस्तन्मध्यमायां, ॐ रां 

ममस्तद्नाभिकायां । ॐ यं नमः वामतजेन्यां, ॐ णं 

नमस्तन््ध्यमायां, ॐ यं नम-स्तदनामिकायां, 

° कारं वामपादे तु मकारं दचिणे न्यसेत् । 
ट्टः 
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मोकारं वामकचयां तु नाकारं दचिएे कटौ ॥ 

राकारं नाभिदेगे तु यकार वामवाडके | 

णाकारं दकिणे बाहौ चकार मृद्धं विन्यसेत्” ॥ 

ॐ नम दति देदहाधः। ॐ न नमः दैडहोद्ध, ॐ मों नमः 

इद्ये, ॐ नां नमः दक्सिणपार््, ॐ रां नमः वामपाश्रं, ॐ यं 

णयं नम दति वणंच्रयं पष्ट, श्रयवा श्रध-्रादिश्थानषट्े सवश्य 

मन्लस्य न्यासः, नारायण्ष्यान। 

कवचवन्धन-- 

^ पूरं मां पातु गोविन्दो दचिणे मधुद्धदनः । 

पञमे ओओधरो देवः केशवश्च तथोत्तरे ॥ 

पातु विष्एस्तथाग्रये नेच्छेत्यां, माधवोऽव्ययः । 

वायव्ये च इशौकेशस्तयग्राने च वामनः ॥ 

ग्तले पातु वारादस्तयोद्ध च चिकिक्रमः। 

रह नारायणो देवः ग्रखचक्रगदाधरः”॥ 

दतिध्यान । 

वच्छमाणमन््रेए लिङ्गात् समुद्रस्य दण्डवत् प्रणामः) 

" त्वमद्मिधिंषणं नाय! रेतोधानामदौैपनः । 

प्रधानं सवेभ्रतातां जोवानां प्रभुरव्ययः ॥ 

अन्टतस्यार णिसवं हि देवयो निर पांपते ! । 

जिनं हर मे मवे तोर्थराज! नमोऽस्तु ते” ॥ 

ममाचारादनेन मन्त्रेण समुद्रं पाषाणएप्रकषपः। 
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^“ पिष्यल्लाद समुत्पन्ने रत्ये लोकभयकरि । 

पाषाणं ते मया दत्तमाशारं परिकन्यय ” ॥ 

ततो बृहत् स्ञान विधिना तदखम्भवे जिराटत्याघमषंणविधिना 

वा ज्ञानं, तच मष्ननाङ्गमन््रस्ञाने, ““ श्रभ्िश्च तेजोनिर्जा च देहे 

रेलोधा विष्णोरष्डतस्य नाभिः", दति भारतेयो मन्त्रः, न 

साच जलजपे कथं मारायणमन््ः, तच मन्त्स्याकरणलात्, 

एतद्तरृवन्, ततोऽवगाह्येति, ततः श्ब्देन पूवकालौनला- 
प्रतोत्यास्य मन््रस्य दृष्टायेलायकरणल् लाभेन करणमन्लस्थाने 

मिवे श्सम्भवे दृष्यान्तरपादकप्रकृतकाय्येक्रियमाणानुवादेम विनि- 

योगात्, पञ्ाल्िराटृत्याघमषंणजपो जलमग्रसख, ददं च 

प्राकृतं सवेख्यानविधिषु समुद्रस्याधिकमङ्ग, साजलाद्वाक्येन 

विधिप्रतौतिः, पश्चादिव्यप्राङृतपाटाच्च, ततो जलमध्ये वा, उन्तोय्य 
वाममो परिधाय शले तपण, वस निष्पौडनान्तं, माध्याङ्किक तन्त्रेण 

चेत्, “देवागात् विद” दति निषेदनान्तं। श्रय मारायणपृजा, 

प्रथमं वालकां समोपे त्य हस्तमात्रं ॒चत् दार-चतरसलिखन, 

यथास्थान पूजोपकरणस्थापनं, श्रासनमेकं पद्मादिना समा- 

भित्यागरेण तालच्यं, दिग्बन्धनं, वङ्किप्राकार चिन्तन, नाराच- 

मुद्रया विन्ननिवारण, श्रय श्वत्रद्धिः। यमिति वायुवोजं, धूसवण 

ध्यात्वा तदुत्यितवायुना ठे(\श्नोधने, रमिति श्रप्रिवोजं रक्रवणे 
ध्याला तदुल्थितगश्िखवद्िना पापेन सड देहदहनं, पापपुरुषं 

वामङ्कुचौ ध्याला तयेव यथोक्र शोषणदहने, वमिनिवोजं चन्द्र 

(९) 
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मण्डलमध्यखयं प्ङ्ञं मूद्भि ध्यात्वा तदुत्थिताण्डतदष्या दे क्ञावनं, 

ततः करष्णद्धिः, श्रष्टाच्रेण पश्चविश्तिजप्रे प्राणायामत्रयं । 

माटकान्यासः, ततो भावनाचतुष्टयं, श्रष्टाक्तर देष न्यासः, यया, 

ॐ पृक्त भरूनेम दति वामपादे, ॐ नं र्नं भुवः नम इति 

दिणपादे, ॐ मो श्यामं खनेम इति वामकर्खया, ॐ नां रक्त 

मरनेम दति दच्िणकय्धां, ॐ रां कुक्माभ जनः नम दति 

नाभो, ॐ यं पोतं तपः नम दति वामांशे, ॐ णां कन्नलाभं 

सत्यं नम दति द्वारा, ॐ यं बह्धवणं सर्वलोकाधिष्ठानं नम 

दूति शिरसि, ॐ नारायणाय नमः इदयाय नमः, ॐ विष्णवे 

नमः, शिरसि खारा, ॐ अवलनाय नम इति श्रिखाये वषट् । 

ॐ विष्णवे नमः कवचाय ह, ॐ विष्णवे सुरद्िषे बन्धाय हं 

फर श्रस्तलाय फट्. दत्यङ्गन्यासः । 

ॐ शिरसि शक्तो वासुदेवः, दति श्िरसि न्यासः, ॐ 

श्र ललाटे रक्रः संकषेणो गरुत्मान् वरिस्तज श्रादित्य दति 

ललाटे न्यासः. ॐ श्रां योवायां, पोतः प्रश्युश्नो वारिमेघाभ दृति 

कण्ठे, ॐ श्रां इदये कृष्णो ऽनिर्द्धः सवेश्रक्रिसमन्वित इति 

इदये न्याषः। 

दृति चतु्यहन्यासः । श्रय कवच 

“ ममाग्रतस्ितो विष्णः ष्रष्टतख्ापि केश्रवः। 

गोविन्दो द्किणे पाश्च वामे तु मधृष्धदनः॥ 

उपरिष्टान्त वेद्ुष्डो वाराहः एथिवौतले । 

अवान्तरदिशो यास्तु तासु सर्वासु माघवः ॥ 
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गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः खपतोऽपि वा । 

नरसिंदशटता गृ ्ि्वासुदे वमयो द्यह ” ॥ 

दति विष्णुमयलचिन्तनः, ्रष्टाच्तर वि धिनाचेसस्कारः, ॐ नम 

दूति मन्हए पूजो पयो गि-ष्वेद्र व्प्रो्तणं, श्रथ हदये पूजा, दये 

पदमचिन्तन्, तद्परि दय्येविम्बं । तदुपरि चन्रविम्बं। तदुपरि 

वद्धिविम्ब चिन्त्यं, त्र पवनमण्डल, तच श्राकाग्रमण्डल च चिन्त्यं) 

तच ॐकारात्मक (“व्रिद्युज्ज्यो ति ततस्य चिन्तयिला तच्राष्टाच्चर- 

मन्त्रस्य मनषा न्यासः, श्रष्टाचर-प्रत्येकवणेः, ॐ नारायणाय 

नमः, न नारायणाय नमः, दग्यादिना मनसा पूजन, ममस्तेन 

अष्टा चरमन्त्रेण गन्धपुष्यादिना पूनन, पश्चाद्राद शाच्तरमन्तरेण पूजन, 

एवं मनसा पूजयिता पाश्यादिक संत्य वहिः पौटपूजा, ततो 

लिखितपद्मस्य कणिकायां प्रतिमां सखाय शालग्रामं वा तयेव 

स्थण्डिले वा, चतुभज शंख, चक्र, गदा, पद्मघर नारायण द्ध्य. 

को रिगप्रतोकाश्रं विवचिन्त्यावाहइनम् । 

तच मन्ः- 

^“ मोनरूपो वरादृश्च नरसिंहो ऽय वामनः । 

श्रायान्तु देवो वरदो मम नारायणोऽग्रतः” ॥ 

ॐ नमो नारायणाय नम दृति चिन्तयित्वा नारायण श्रना- 

गच्छ, इह तिषठेत्यावाइनं । 

^ सुमेर: पदपोटं ते पद्मकस्तितमानम | 

सवंसत्वहितार्याय तिष्ठख मधुखदन ! ” ॥ 

(१) विद्यञ्ज्यो तिस 
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ॐ नमो नारायणाय दत्यासनं समये तत्र खापमं । ` 

ॐ चेलो क्धपतोनां पतये देवदेवाय इषोकेशाय भ्रौ विष्एबे 

ममः, ॐ नमो नारायणाय नमः, अरं ददानोति श्रघेदानं । 

“पद्यते पादयोदंव | पद्मनाभ ! सनातन ! | 

विष्ण ! कमलपचाच्च ! ररहाण मधुदूद्न ” ! ॥ 

ॐ नमो नारायणाय नमः, पाद्यं ददानोति पाद्यं । 

“ मधुपक महादेव ! ब्रह्मादयः कल्पितं तव । 

मया निवेदित भका ग्टहाण मधद्छदम ” ! ॥ 

ॐ नमो नारायणाय नमः मधपकं ददानोति मधुपकं । 

“ मन्दाकिन्यास्तु ते वारि खवपापषर एएभं । 

ग्रहणा चमनोयं (रल मया भक्ष्या निषेदितं ” ॥ 

ॐ नमो नारायणाय नमः, ्राचमनोयं ददामोति। 

“ तमापः एथिवो चेव च्योतिखवं वायुरेव च । 

लोकसटरतिमाचण वारिणा (रज्ञावयाम्यदं” ॥ 

ॐ नमो नारायणाय नमः सान कारयामोति। 

“ वेद तत्व समायुक्र यज्ञ (द क्रतुममन्िते । 

खणवणेप्रभे देव ! वासमो तत्र केशव!” ॥ 

ॐ नमो नारायणाय नमः वस्तं दटामि) 

^“ श्ररोरं ते न जानामि चेष्टां चेव च केशव! । 

मया निवेदितान् गन्धान् प्रत्य विलिष्यतां ” ॥ 

(१) नु। (२) स्लापयाम्यदं | 

(३) तन्तु | 
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ॐ नमो नारायणाय नमः, गन्ध द्दामि। 

“' चछग्यजुःसा ममन्त्रेण निरेत्तं पद्मयोनिना । 

सावित्रोधन्थिसंयुक्रसुपवोतं तवाच्यत ” ! ॥ 
ॐ नमो नारायणाय नमः यन्ञोपवोौतं ददामि । 

^ दि्यरन्नखमायुक्रा वद्किमानुषमन्िताः । 

गाचाकि शोभयन्ते ते श्रलकाराश्च माधव! ॥ 

ॐ नमो नारायणय नमः श्रलकार ददामि। 

अष्टाचर प्रत्येकवणेः ॐ नमः पुष्यं ददामि, ७ॐ नं नमः पुष्य 

ददामि, इयेवं र्पेणष्टपुष्याञ्नलिं दत्वा । ७ॐ नमो नारायणाय 

नमः पुष्य ददामोति एव मन््व्यम्तसमस्ते पुष्पदानं, ततः & 

पुरुषो माय नम दति पुष्याज्ञलिद्ानम् । 

““ वनस्यति रसो दिव्यो गन्धाच्छः सुरभिश्च ते। 

मया निवेदितो भकतया धूपोऽयं प्रतिगद्यतां '' ॥ 

ॐ नमो नारायणाय नमः धूपं टदामि खहा, 

“ दग्यचन्द्रमसोर्ज्यो ति विदयुदग्ो स्तथेव च । 
त्वमेव ज्योतिषां देव! दौपोऽयं प्रतिग्णह्यतां ” ॥ 

ॐ नमो नारायणाय नमः दोप खाहा। 

^“ ्रल्नं चतुर्विधं चेव रसेः षड्भिः समन्वितं । 

मया निवेदितं भक्त्या नेवेदयं तव केश्रव' ! ॥ 

ॐ नमो नारायणाय नमः नेवेद्यं ददामि खाहा, प्रवं- 

मन्त्रेण चमनोयं, मुखवासं करष्ष्टं ताग्बूलं च दत्वा, श्रावरण- 

पूजा, पूर्वादि चतुदिचु दलेषु, वासुदेव, संकषण, प्रथयत, श्रनि- 
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रुद्धानां, स्ापन पूजनं, श्राग्रेयादिकोणदलेषु, वराह-नृसिंश- 

वामनजिविक्रमाः सखाप्याः पज्याः, एषामष्टाचरेण पूजा गन्ध- 

पुष्याभ्यां, वचमाणानां खनामरतूर्यो नमो मन्त्रेण , पुरतो 

गरुडं स्थाप्य पूजनं, दके चक्र, वामे शख, गदां दके, शाङ्ग 

वामे, दचिे चेषुधौ, खङ्गं वामे, शरियं दक्ते, पुष्टिसुत्तरे, 

पुरतो वनमालां, ततः श्रोवत्सकौस्तभो, पूगादिचतुदिंच्, इदया- 

रौनि, कोणेष्वस्तं, रष्टदिच्, श्रध ऊङ्ध, दन््रादोन् नद्मान्तान 

संस्थाप्य पूजनं, श्रावरणपूजां समाप्य समुद्रादशनं, पद्य, शंख, 

श्रौव्, गदा, गरड, वाण, चक्र, शा््मस्या, श्रष्टौ मुद्राः, ततः 

पुष्याश्जलिं द्वा, श्रष्टाचरमन््ेणष्टगशतं अ्रष्टाविश्तिं वा जपः, 

सम्पण, स्तुति-प्रद चिण-नमस्काराः, पुनरधघं दच्वात्मानं ममर 

विजनं । 

“ गच्छ गच्छ पर स्थानं पुराण पुरूषोत्तम ! । 

यच्र ब्रह्मादयो देवा न विदुस्ते पर पद" ॥ 

ॐ ममो नारायणाय नमः, चमखेति इत्यदो संहरणं । ततः 

शिरसा प्रणम्य सागरप्रसादन। 

^“ प्राणस्त्वं सवेश्रूलामां योनिश्च सरितांपते! | 

तोयराज ! नमम्ह््ये! चादि मामच्यतप्रिय ” ! ॥ 

ततो रामाय नमः, कृष्णाय नमः, सुभद्राये नमः, सागराय- 

नमः इति नमस्काराः, ततो ऽद्द्रावधारणं, इति खान। 

^ अरचेनं ये न जानन्ति इरेमन्ं यथोदितं । 

तेन ते मूलमन््ेण पुजयन्यच्येभं तदा ” ॥ 
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दति वचनात् उक्रपौराणिकवड (,मन््रन्नाने श्र्टाचरमृण- 

मन्त्रेण यथोक्रोपचारेः पूजा। तदष्यावरण्पूजा ऽनेनेव प्रकारेणा 

क्रमोऽप्ययमेव, इति ब्रह्मपुराणोक्र-ससुद्रस्ानविधिः। 

रय मार्कण्डयृदसलानविधिः, नरसिदपुराणे, माकंण्डेय प्रति 

विष्णवाक्य,- 

"ददं तोयं महाभाग! लन्नाख्रा ख्यातिमेव्यति  । 

ब्रह्माण्डपुराणे,- 

“ माकंण्डेयह्नद् गत्वा नर ोद्मुखः ष्टुतिः । 

निमघ्नयेचिचतुरान् दमं मन््मुदोरयेत् ॥ 

संसारसागरे मग्मं पापगरस्तमचेतन । 

चाहि मां भगनेचघ्न ! जिपुरारे ! नमोऽस्त ते ॥ 

नमः शिवाय शान्ताय सवेपापष्राय च । 

ख्ञानं करोमि देबेश्र ! मम नश्यतु पातकं ॥ 

नाभिमाचे जले (रचाला विधिवद वतापिद्न् । 

तिलोदकेन मतिमान् पिढठश्चान्यांख तपयेत् ” ॥ 

श्रन्यानपि करणतया येषां तपंणमनावश्यकमित्ययः । 

“^ प्रविश्य देवतागारं शला त तिः प्रदक्षिणं | 

मूलमन्त्रेण संपूज्य मारकंण्डयस्य चेश्वर ॥ 

श्रघोरेण च ये विप्राः प्रणिपत्य प्रसादयेत् । 

चिल्लो चन ! नमस्तेऽस्त नमस्ते श्रश्िश्डषण ! ॥ 

चाडहिमां वं विशूपाच्च! महादेव ! नमोऽस्तुते । 

(१) मन््राज्ञाने । (र) स्थित्वा । 
८< 
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मूलमन्त्रः पञ्चाच्रः- 

“ माकंण्डेयष्दे लेवं खालया दृष्टा च श्रकर | 

दशानामश्वमेधानां फल प्राप्नोति मानवः ॥ 

शिवलोके वरान् (\भुक्ता चेहलोके भवेत्पुमः । 

करं योगमासाद्य ततो मोक्षमवाप्नुयात् ” ॥ 

अरयेग्रधुन्रञ्च सरः, 
^ गला तज श्चिर्ोमान् (रश्राचभ्य मनसा इरि । 

ध्यालोपस्थाय च जलमिमं मन््रसुदौरयेत् ॥ 

्रश्वमेधाङ्गसंश्रत ! तोयं ! सर्वाघनाशन ¦ | 

खानं लयि करोम्यद्च पाप इर नमोऽस्तु ते॥ 

एवमुच्चाय्ये विधिवत् खाला देवानृषोन् पिन् । 

तिलोदकेन चान्यां संतर््थाचम्य वाग्यतः ॥ 

दल्ला पिदरणां पिण्डांख सपृज्य पुरषोत्तम । 

द शाश्वमेधिक सभ्यक् फलं प्राप्रोति मानवः ॥ 

खप्तावरान् सप्त परान् वंग्ानदभत्य वेष्णवं । 

(₹भोग भुक्ता चिर पञ्चादिह मोचं जमद *” ॥ 

तज क्रमः, तच गलाचमन, दरिष्यानं, अलोपस्थान व्रष्णै, 

मन्त्रेण खानं, तपण, पिण्डदानं, श्रौपुरषो्तमपूजनं चेति, खानं 

प्रधानमन्यान्यक्गानि । 

शेतगङ्गा्था, बाहूये श्वेतं प्रति विष्णवाक्ं । 

(९) चत्वा । (र) रुसरन् । 
(३) लोकं । 

[1 १ = -- ~~ =-= न्न 
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^“ प्राषादस्य समोपे लं क्रुण्ड कारय सुव्रत ! । 

श्ेतगङ्गेति गास्यज्ति यावद्ाग्तसं्वं ॥ 

कुश्रर्णापि कौन्तेय श्ेतगाङ्गयमम्ब् च । 

सष्ठ खगं गमिव्यन्ति मद्भक्ता ये समाहिताः ” ॥ 

दति वचनात् । मब्जने महत् फलं गम्यते । 

श्रय गक्तास्लान- 

^ सह्नन्तोथें निषेवेत गगां चेव पुनःपुनः । 

सर्व॑लौय॑मया गंगा (‹“स्वंतोयेमयो हरिः । 

अवगादनमाचेण मानवानां सदेव हि॥ 

पापौघं निदहेत् गंगा द्वूलराशिमिवानणशः ॥ 

गच्छध्वं विबुधा गगां ज्ञात्वा विश्वमशाश्चत 

सुघोरेऽस्मिन् कलौ प्रापने सुकनिर्बो वांता यदि” ॥ 
तथा,- 

“‹ श्रहो किं ब्कनोक्रन गंगा सेव्या सदा नरैः । 

नान्यष्छसारदुःखस्य नाश्रकं मोच्तकारक ॥ 

खताभिलषिता दृष्टा पोता स्ुष्टावगाहिता । 

या पावयति शतानि कौत्तिता च दिने दिने॥ 

दन्दव्रतसहसन्त् यः कुयात्कायश्रोधन । 

पिबेद्यश्चापि गगांम्भः समो स्यातांन वा समौ ॥ 

दृष्टा जन्प्ररतं पापं स्यष्वा जन््रचया जित । 

खानाद् जन्मगशतोदश्वतं ₹न्ति गंगा कलो य॒गे ” ॥ 

| (२) सर्वदेवमयो । 
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तज्र गंगा््ामे मग्रः । 

८८ (*विष्ण पादा ष्येषभते । गगे ! जिपयगामिनि | । 

धर्मद्रवौति विख्याते पापमे इर जाङ्कवि!॥ 

श्रद्धया भकरिसंपन्ने श्रोमात्दवि जाङ्ृवि ! । 

श्रष्टतेनाम्बना देवि! भागौरयि! पुनिहि मां*॥ 

तथा,- ^“ गौतमो जाङ्ृवौ रेवा चतूर्थो च पुनः पुना। 

काैरौ गोमत छष्णा ब्राह्मो वेतरणोति च ॥ 

(रेविष्एपादाचेखता गंगेह नवधा सता "” । 

इतिवचनात् ररश्राग्ररु गंगाग्ब्दप्रयोगस्य कार्यायेलाद्गामन्त 

एताखपि प्रयोच्यः, गोद्ावय्यां तु | 

« गोदावरौ जलस्परशार् वातो यत्र प्रवन्तते । 

तटे श्रवाखिनां सुक्रिः किमु तन्नोरवासिनां ” ॥ 

ततः स्ञानमन्तः- 

“' म्बकजटोद्भुते ! गौतमस्याघनाशिनि ! 

सप्रधा सागर (यान्ति गोदावरि! नमोस्तुते ॥ 

गोश्रो च-धान्नि' दिव्यन्ति गोमदामविदारिणि!। 

गोभागक्ृतसचारे ! गोदावरि ! नमोस्तुते” ॥ 

व्रतरण्धां विशेषः, महाभारते,- 

“ उपश्यश्छैव भगवनस्यां नद्यां महामते) ! । 

मानुषादस्मि विषयादपेतः पुरुषषभ ! ” ॥ 

(१) विष्णपादाग्र। (र) विष्णुपादाग्र। (र) नदीषु । 
(४) याति । (५) मद्धामूने! | 
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दति युधिष्ठिरस्य लोमशं प्रति वाक्ट । 

तच मन््ः- 

° श्रयातयामं स्वेभ्यो भागेभ्यो भागसु त्तमं । 

देवाः संकन्ययामासुभेयाद्रद्रस्य श्राश्वतं ॥ 

द्मां गाथामनुत्य य इ होपस्पशेल्ञरः । 

देवथानस्तस्य पन्थाख्चाचुषेव प्रकाग्रते ” । 

छृष्णवे्छां च :- 

" सह्यपादोद्भवा देवो ओरौगेलोत्सङ्गगा मिनो । 

हष्णवेणणैति विख्याता सवेपापप्रणाशिनौ ` ॥ 

तच चखानमन््तः- 

“ ख्यपादोद्धवे ! देवि छृष्णवेपौति विश्रुते ! । 

सर्वंपापविश्णद्यये सास्य देवि तवाम्भमि ॥ 

प्रसोद मे देवि! सदामरेश! 

देवेश ! खष्टा(९ जगतां विसु । 

स्ञानेन यस्या मलधोतपापः 

प्राप्नोति विष्णोः पदमेव मत्यः ॥ 

ब्रह्मागटतानन्दरसेन पणं 

अलेन पूर्णमिव मेनिरेऽज्ञाः) 

तां लावगाद्यामि पिवामि रृष्णे ! 

देवाद्षोँस्तपयिय्ये पिख ” ॥ 

(१) रखा 
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ममेदायां च,- 

^° श्राह्ये ! नमः पुण्यजले ! नमः सागरगामिनि ! । 

नमदे ! पापनिर्वारे ! नमो देवि! वरानने! ।॥ 

नमोऽस्त ते मुनिगणलिद्धसेविते 

नमोऽस्त ते! (रश्रकरदेदनिःषते! । 

ममोऽम्हु ते धमेश्ठनां वरप्रदे! 

नमोऽस्त ते सवंपविच्रपाविनि”॥ 

तच गगासागरखानमन्ः,- 

“त्वं दैवि! सरितां (रनाय! लं देवि! सरितां वरे!) 

उभयोः सङ्गमे खात्वा सुश्चामि दुरितामि वे” ॥ 

करतोयाखानमन्ः,- 

“ करतोये ! सदा नौरे ! सरित् श्रेष्ठेति विभ्रते ! । 

(र)श्राक्नावयसि *गोज्रार्णां पापं हर नमोऽस्तुते"! ॥ 

कौ गिकौखानमन््ः,- 

° गाधिराजसुते ! देवि! विश्वामिचमुनेः खषः । 

छत्तोकभायं ! सन्तोये । पापं मे हर कौशिकि” ॥ 

भोमरयौमन्तः,- 

““ भोमखेद समुद्धते ! रथनेमि विनिष्टते! । 

सर्वंपापग्रशाग्यथं खञास्ये देवि! तवाम्भसि ” ॥ 

(१) शंकर दे्निगेते । (२) मश | 
(३) अज्ञावयामि । (४) गोचाणि । 
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लौ दित्यससुद्रसंगमे,- 

^ ब्रह्युपुच ! महाभाग शन्तनोः कुलवद्धंन ! । 

श्रमोचाग्भसंग्त ! पापं लौहित्य ! मे इर ” ॥ 

तथा- 

“ देव्या स्तिशच्छदसर जसलधिगतमदोखानमन्योन्यतुद्य'"मिति- 

वचनात् ससुद्रगानदौखानं गायचौ-चिंशरसजपफशकामिना 

काय्यं । 

^ हच्छरं देव्ययुतं चेव प्राणायामग्रततच्रयं । 
सभुद्रगानदौखानं सममेतच्चतुष्टय''मिति ॥ 

दश्रप्रएवयुक्रं देव्ययुतं पर । 

यच्च, 

समुद्रगानदौतौरवासिनामन्पायासलात्तेषां खानं देष्ययुतसमं, 
श्न्येषां चिंश्रखहसलषममिति । 

भविद्यपुराणे,- 

“^ भासकरायतनाभ्यासे यत्तोयं पुरतः सितं । 

सज्यैगङ्गति तन्तोयं तञ साता दिवं ब्रजेत्” ॥ 

तथा,- 

८ शिव लिक्गसममोपस्था नद्यः सर्वाश्च भारत! | 

वापौकूपतड़ागाख्च शिवतोधां इति स्मृताः ॥ 

लाला तेषु नरो मह्या शिवतौयेषु मानवः । 

ब्रह्महत्यादिभिः पापेशुश्यते नाच संश्रयः” ॥ 

एवमादिषु प्रयगेव स्ानानर, माध्याह्किकखानं तु चतुथेभाग- 
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हृतेन तौयेख्ानेन प्रसंगात् भिध्यति, प्रातःमन्ध्योन्तर तोयेखञानेन 

माध्याङ्किकखलानसिद्धिः, किं तु चतुयंभागे परथगेव काय्यं, प्रातः- 

सखामकाले तु न तोयख्रानादेः काम्यल्लानान्तरस्य वा प्रसंगः) 

५ सन्ध्या ङोनोऽएएचिनित्यमनरः सवेकमेसु । 

यदन्यत् कुरते कमं न तस्य फलमा गभवेदिति ॥ 

सन्ध्यानुष्टानात् परवंमनधिकारात्, यन्त॒ प्रातःखानकाल- 

एव विशचेषेण विहितं, माचस्नानं तस्य प्रातःकाल एव कालः 

सन्ध्यातः पूवमपि तदनुष्टान । 

यथा,- ° प्रातः चाला मुनिश्रेष्ठाः! भरिवतौर्थेषु मानवः । 

श्रश्वमेधफल प्राप्य रुद्रलोकं च गस्ढति * ॥ 

दृत्धादावपि प्रातःसन्ध्यातः पूवं कालः । 

^“ प्रातःखायखरणकिर णयस्तां प्राचोमवलोक्य स्रायादिति 

नित्यकाम्यसषकलप्रातःखानोद्धेगेनारूणोद यकालविधेः । 

यथा,- 

य दृष्टा पशना सोमेन यजेत सोऽमावाश्यायां पौणमास्यां 

वा यजेतेति नित्यकाम्यसोमयागानां कालविधिः कान्तिक- 

खाने तु यद्यपि विष्णस्मृतौ प्रातःगन्दो नालि । 
तयापि, 

° का ्तिकेऽदं करिव्यामि प्रातःस्ानं जनादन!” । 

दति मम््लिङ्गात् । 

“ तुलामकरमेषेषु प्रातःलायो भवेन्नरः । 

₹विथ्यभुक् ब्रह्मचारौ मवेपापेः प्रसुश्यते '' ॥ 
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दति वाक्ये वाक्यान्तरे काल्तिकादिमासचयविहितानां व्रतानां 

तन्तेए फशसम्बन्धकयनाथेमिदं वाक्यं । मूलत्वात् कश्ष्यते । 

तथाश्िनापरपलश्राद्धमेव कन्यागतापरपचश्राद्धमिति सौर- 

मासेन वयपदिश्यत दति वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेतेति वाक 

ज्योतिष्टोमस्य च्यो तिःपदेनानुवादेन (एनिमित्तमन्नन्धवत्, श्रनु- 

वादस्य गौएलेऽप्यदोषात्, न च संहतानां तुलादिमासानां 

व्रतसम्बन्धो मास्य कालस्यो टेश्यतेन माहित्या विवक्षणात् । 

च्रन्यया श्राकामा वेषु यत्छानमित्यादावपि पौणेमासो- 

चतुष्टयकालोन प्रथक् खानविधिनापत्तेः. न चेतत् कश्य 

चिदिष्ट, ्रख्िन् पक्ते सुतरां कात्तिक्लान प्रातःकालोनमिति, 

तचापि सन्ध्यातः पृवंमधिकारः, काम्यस्तानानां स्वेषां सन्ध्या- 

राजिव्यतिरिक्र ऽनुष्टानमिति सवं रमणीयं, एवं खात्वा ग्टहागमन, 

माध्याङ्धिककर्मान्तर । 

याज्ञवरक्यः,- 

^^ प्रक्षाल्य तोयंदेशं तु गल्ला खं धमेमाचरेत् ” । 

तथा- 

““ सखावश्यादिष्वयाचम्य सोपानत्कोद्ध ससपप्रान् । 

आगतः सोदपादस्त॒ यन्नेन द्एचिरेव सः । 

तेनोदकेन द्रव्याणि प्रोच्छाचम्य पुनरे । 

ततः कर्माणि कुर्वति नित्यं वे यानि कानिचित्” ॥ 

~ „न= ---~--------~~ -~---~--- ~~~ ~ न ~---- -- ~ = ~= = ---------------- 

(१९) नित्य । 
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द्रव्याणि प्जापंचयज्नोपयुक्रानि । 

“ पाच्रादिर दहित तोचसुद्धूत सव्यपाणिना । 

न तेन प्रोक्षणं कर्यादस्निष्योडनेन च ” ॥ 

श्रातातपः- 

“ नाधोवस्तेकदे गेन प्द्यथमप ्रादरेत् । 

यदानोतं तु स्येन प्रोच्ये(९«द्चिणन तु” ॥ 

अर प्रोक्णमुपलच्णं । 

पूजा पञ्चयज्ञ भोजनाद्ययंमोद् श्मेव जलमित्यवगन्तवयं । 

विष्णुपुराणे तपंणनन्तर,- 

“ ततो गदः चैनं कुय्योदभोष्टसुर प्रजनं । 

जलाभिषेकपुष्याणणं धृपादौनां निबेदनेः ” ॥ 

पश्मपुराण- 
^“ दिजं गां कांचनं स्या ततो विष्णुग्रह ब्रजेत् । 

श्राश्रयस्न॒ ततः पूज्य प्रतिमां वापि पूजयेत् ” ॥ 

नरसिंहपुराण,- 

“ जले देवं ममश्त्य ततो शहगतः पुमः । 

विधिना पुरषद्धक्स्य ततो विष्णु समचयेत् ” ॥ 

एवंगतप्रातविष्णुपूजायां हृतायामपि पुरुषडक्रन मध्या 

पूजावश्यं क्त्या नित्यवदिधानात् । 

तथाच शिष्टाः 

^ प्रातस्तु पूजयेदिष्णं पंचराचविधामतः । 

(९) ~ इश्ेनेन । 
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मध्याङ पूजयेदिदवान् विष्ण पुरुषद्धक्केः ” ॥ 

पुरुषष्टुक्पूजा विधिश्च नरशिदपुराणोक्रो ग्राह्यः । 

नरसिंहपुराणे,- 

“ श्रानुष्ुभस्य सूक्तस्य, चिष्टुभे तस्य देवता । 

पुरुषो यो जगद्रोजश्टषि्नारायणः सृतः ॥ 

श्राद्ययावाइयेदेव सचान्तपुरुषोत्तम । 

दितोययासनं दद्यात् पाद्यं दद्यात् ठतौयया ॥ 

शतुर्थ्याधे प्रदातव्यं पंचम्याचमनो यकं । 

षष्ठया खाने प्रकुर्वोत सप्तम्या पौतवाषसो ॥ 

यज्नोपवोतमष्टम्यां नवम्यां गन्धमेव च । 

पुष्प दधात् दशम्यां तु एकादश्ां तु धूपक ॥ 

दादण्यां दौपदानं स्यात् चयोदश्यां निवेदमं | 

चतुदेश्यां जल( कूर्यात् पश्चदण्यां प्रद चिणं ॥ 

षोड शोदाषन कुर्यात् शेषकर्माणि पूरवेवत् । 

स्लाने वस्ते च नेवेद्यं दद्यादाचमनौयकं ॥ 

षण्मासात् सिद्धिमाप्नोति देवदेवं समचेयन् । 

संवत्सरेण तेनेव सायुज्यसुपगच्छति ” ॥ 

अरज गेषकर्माणि पूवेवदिति नारसिंहे दाचिश्राध्याये यामि 

काम्यानि तादिक्ञानादौनि श्रूयन्ते, अन्यापि कामनायां शत्यां 

कार्थाणत्यतिदि श्यन्ते, नलावाइना(द्यो तच यदयं श्रुतं तसख्वाति- 

देशः, गरेषकर्माणोत्यनेन उक्रषोड्ग्रो पचारातिरिककमेणामेवाभि- 

(१) चतुदेश्याञ्नलिं । (२) नत्धावानाद्योः । 
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हितलात्, तेना षष्या खानं कन्तेव्यमिल्युकं तस्जलेन काय्यं 

पापसुक्तिपूवेकविष्णलोकप्रा्नोच्छायां एतेन चानं शखभेरो- 

निनादादिसहितं षष्ठया चा एयक् कन्तवयमिल्यतिदिश्यते, 

एवमन्यदृद्य । 

तयाहि दाचिंशाध्याये श्रयन्ते, 

“° श्रागच्छ नरमिहत्यावादनाचतपुष्यकेः । 

एतावतापि राजेन्द्र! मवपापेः प्रमुच्यते ॥ 

दलाध्येमासन पाद्य स्ानमाचमनोयक । 

देवदेवस्य विधिना खगंलोके मरोयते ॥ 

तोयेन स्ञापयेद्धक्या नरसिंह नराधिप!) 

सवेपापतिनिसुक्तो विष्णुलोके महोयते ॥ 

साप्य द्रा सहदिष्ण् निमलः प्रियदग्रेनः । 

विष्णलोकमवाप्रोति सेव्यमानः सुरोत्तमैः ॥ 

यः पुननहरेरघं मधुना ्ापयेन्नरः । 

अभ्निपुरे म मोददिला पुनत्रिष्णपुरे वेत् । 

तेन सख्ञपनं यस्तु पवंकाल्ञे विगरेषतः । 

नरसिंहे ततः क्रर्यात् शखभरोनिनादितं ॥ 

पापक्श्चकनिमुक्को विष्णलोके महोयते । 

पञ्चगव्येन देवेशं ख्रापयेत् योऽतिभक्रितः ॥ 

ब्रह्मकुचेविधानेन वि्एलोके महोयते । 

कुश पुष्योदकेः लाला ब्रह्मलो कमवाभ्रुयात् ॥ 

रन्नोदकेन साविचं वेरजं हेम्रारिणा। 



नित्धाशचचारप्रदौपः। ७१९७ 

नरसिंदन्त् सप्राप्य कपूराद्रुवारिणण ॥ 

दर्रलोके स मोदित्वा पश्चादिष्णपुरं ब्रजेत् । 

पुष्योदकेन गोविन्दं नाप्य भक्ता नरोत्तमः ॥ 

सावित्रं लोकमासाद्य विष्णन्तोके मरोयते । 

वस्ताभ्या मच्युतं भ्या परिधाप्य विचिच्रकं ॥ 

खोमलोके वमित्वा तु विष्णलोके महौयते । 

कुंङुमागरुश्रोखण्डकदंमेरच्य॒नाृति ॥ 

श्रालेष्य भक्तया राजेन्द्र! कल्पकोटिं वसेहिवि। 

मलखिकामालतौजातोकेतक्यशोकचम्पकेः ॥ 

पुनागवक्ुलेः पद्मेरुत्यले्जा तिपुष्यक्रेः । 

तुलसोकर वौरेख्च पालाशावर््तौ,\कुलक्रेः ॥ 

एतेरन्येख कुसुमैः प्रपरस्तेर च्युतं नरः । 

्रचेयन् दश सुवणेस्य प्रत्येकं फलमाप्नुयात् ॥ 

मालां शला ययालाभमेतेषां यः प्रयच्छति । 

कंल्पकोरिष्दसखाणि कल्पकोरिग्रतानि च ॥ 

दिव्यं विमानमाम्याय विष्डलोके स ("मोदते 

नरकेशरिणं (रभक््या विल्वपत्र खण्डिते: ॥ 

निष्ट: प्रूजयेद्धक््या तुलसोभिश्च भक्रितः। 

सवं पापविनिरूंक्घो विष्णलोके महोयते ॥ 

(९) कुद्यलेः-- । (र) महौोयते। 
(द) दृ्का। 



७१८ निव्याचारप्रदोपः। 

महिषाख्यं ग॒ग्गलं यः श्राव्ययुक्र सश्रकरं । 

धूप ददाति राजद! नरसिंहाय भक्तिमान् ॥ 

वायुलोकं समासाद्य विष्णलोके महोयते । 

तेन तिलतेलेन दौपं यो ज्वालयेश्लरः ॥ 

श्यो तिश्मता विमानेन विष्णलोके महोयते । 

इविःशाख्योदमं दि यमान्ययुक्तं स्कर ॥ 

निवेद्य नरसिंहाय यावकं पायसं तथा । 

(\)षमास्तु कुलसख्याता या वत्धस्तावतौ नृप ॥ 

विष्णुलोके महाभोगान् मुश्नानास्ते सवेष्णवः "" । 

एवं देवग्टदम्य समन्ताद लिदानं, (?नेवेद्य विशेषेण लोकपालेभ्यः 

शान्तिकर, प्रदकिणकरणं प्थ्वोपरद चिफफलं, नमस्कारेण विष्णु- 

लोकफलप्रा्निः, स्तोचजपेन विष्णुलोकं, सन्ध्यायां गोतवाद्येन 

पवस॒ विग्रेषेण कामरूपता, गङ्ड्ष्वजदानादिष्णशोकप्रा्िः, 

सुङ्टकटककेयुरादि सुवर्णा भरणे, ₹)रिद्रलोकः, पयखिनो धनु- 

दानाद्गोसदखदानफलं । श्रत्र पुष्यमध्ये तुलसोकौत्तन पुष्यफलं, 

श्रज्ोपक्रमे, “राजपुत्र! श्टणएष्वेवं इरिपरूजाविधिक्रम""मिति 

कौ्तनादुपसंहारे च दत्येवमुक्तं श्गचोदितेन मया तवेहाचेन- 
मच्युतखेति परजोपसंहारात्, सवषां एयक् एथक् फलवतां एथगेव 
पूजालं । नहि षोडशोपचार, एवं प्रजा । 

(१) समाक्लद्डुल । (र) नेतैद्यगोषेण । 
(३) सद्रलो क्रः | 
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किन्त प्रौरिेतुक्रिया माच, तेन खडइसंमाजेनो लेपनादोनि 
गोदानादौन्यपि परौ तिदेतुलात् पूजा । 

तदुक्तं भहेः, द्ठतेरपि हि प्रूजालादिति, नाच पुरुषदक्र- 
पजायामेवमादोनां गुएफणललमप्रकर णात्, नापि एुएविधिमाजत्वेन 

फलश्तेरथेवादलं, श्रव्यभिचरितक्रतुसम्नन्धाभावेन पूजागतस्या- 

वाहमारेरनुपस्धितेः, श्रनेकदएविधाने वाक्यभेदभयेन बलात्कर्मा- 

न्तरत्वे फलापे्चयासुक्रिफंलान्वयात् । 

तेन सधमेकमिद मावाहनं, पुरुषखक्रपजायामावादनमधर्मकं । 

तेनास्मादचतपुष्यादिधर्मान्तर ग्ह्णातोति, एवं यान्य पुष्याण्छतु- 

लेपनाटौनि वा तान्खेव पुरुषष्क्रपूजायामपि पुष्यदानविधिना 

अचत्य धमेग्रदणात् शेषकर्माणि पूवेवदित्यनेन तु कर्मा्छेवाति- 

दिश्यते, न दरव्याणेति, कमेपरेन दवयश्चणा वा मन्तया, 

द्रव्याणां वा क्रियायां कमेलवात् कमंपदेनोपादानमिति, कञ्योक्र - 

विधिना वा पुरुषष्क़्न प्रूजयेत् । 

याज्ञवल्क्यकच्य,- 

चत्रसं पर छ्रता चतुर्दारविश्षित। 

तन्मध्ये विलिखेत्पश्च कणिका केग्रराज्ित । 

प्रणवेन (फडन्तेन करौ संश्रोधयेत्ततः । 

दिग्बन्धनं ततः कुय्यांदि धिवद्ूत शोधनं 

प्रणवं कतसुचाय्य वौजं संचिन्ध निदंहेत् । 

तन्मध्यादृद्धर शरेण मरुता शोषयेत्ततः । 

(१९) पञ्चकेन । 



<) र् @ नित्याशचारप्रदेपः। 

निदंहेद िबगोजेन ज्ञावयेद्रारुणन च ॥ 

(९)एकाणेवम पय्यैन्त भावयेत् स चराचरं । 

ततोऽष्ड जल मध्यस्य शद का चम-सप्रभ ॥ 

वारुणेन तु संचिन्त्य तन्मध्ये चिन्तयेद्धरिं । 

फुश्नारविन्दवदनं पौतनिमेलवासम ॥ 

पङ़ज।सनमध्यस्थं प्रद्धजाम्ब्नदप्रभं । 

केयूरकटकोपेतं हार ङ्ुष्डलमण्डितं ॥ 

सग्ंखचक्रं सस्मर सुकुरादुपशोभित । 

संचिन्त्य बौजमात्मान तं इदिस्थं विचिन्तयेत् ॥ 

सो ऽदमस्मोत्यभेरेन चिन्तयिलात्परूजनं । 

ला सुद्राचयं ला क्ुर्य्याद्यासं विधानत, ॥ 

अद्याग्डचं न्यसेद्वामे दितौदां दकि करे । 

ठतौयां वामपादे तु चतूर्थो दचिणे तया ॥ 

पचमो वामजानोौ तु षष्ठौ वे दचिे न्यसेत् । 

सप्रमोौ वामकयां तु दचिएस्यां तथाष्टमं ॥ 

नवमौ नाभिदेशे तु दशमो ददये तया। 

एकादश कण्ठदेशे दादश वामबाञ्के ॥ 

चयोदश्यँ दण च मुखे चेव चतुदभों। 

अ्रच्तणोः पश्चद् चेव षोडशः मूर्धि विन्यस्येत् ॥ 

एवं न्यासविधिं छता पश्चात् पाच्स्य शोधन । 

्रस्त्रेण चालयेदिष्णोमांयच्या जलपूरणं ॥ 
~~ ~~ --~=---~------~-न ~ ~----~ ------~-~ --~ ----- ---~ 

म. (9 € + 

(१) ग्कंकाणवपय्यन्त। 
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गन्धादि दत्वा दशधा बोजं तु प्रणवं न्यसेत् । 

मन्न्यासं ततः रत्वा प्रो चयेन््रण्डलान्तिकं ॥ 

्रवगण्दय ततोऽस्त्रेण शंखमु द्रां प्रदशयत् । 

टये अ्रौधरं देवं गन्धाेर्मांनसेयंजेत् ॥ 

पूजयेदासनं तच क्रमादाधारशक्रितः । 

आधारशक्रि कूमे च श्रनन्तं चितिम॑ण्डलं ॥ 

धम ज्ञानं च वेराग्यरमश्वय्यैमपि कोणतः । 

पूवे तोऽघममज्ञा नमते राग्यमनेश्र ॥ 

सपूज्याष्टदलं पट्यमकंसोमाभ्रिमण्डलं । 

उपय्येपरि संपूज्य मध्ये तु पुरुषं यजेत् ॥ 

ध्येयः सदा सविहमण्डलललमध्यवर्त्तो । 

नारायणः सरभिजासनमंनिविष्टः ॥ 

केयरवान् मकरङ्ुण्डलवान् किरौरो । 

हारो हिरणएमयवपुध्ेत शं स्व चक्रः ॥ 

आद्ययावाहयेदेवं पूरव॑सुद्धाः प्रदगेयेत् । 

एतावन्तः प्रिया विष्णोवेन्दनौयास्त॒ भो दिजाः। 

एतावद शेये तिसः ऊतशृत्यस्ततो भवेत् ॥ 

दवितौययासनं दयात् पाद्यं दद्यात्ततौयया । 

सखरेहे विन्यसेदेवे सक्रन पुरुषस्य तु ॥ 

चतु्य्ये ततो दद्यात् पञ्चम्या चमनौोयक । 

षष्ठया स्नान प्रकुर्वोत सप्तम्या पौतवाषसो ॥ 

यन्ञोपवोतमष्टम्या नवम्या गन्धसुन्तमं । 
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पुष्य दथादश्रम्यां त् एकादश्यां तु धेपक ॥ 

दादश्यां दौष्दान स्यात् जयोदश्यां गिबेदनं । 

पूर्ववत् खाननेवेये वस्त्रेणाचमनं भवेत् ॥ 

गणेशं खेचपालं च नारदं गर्मेव श । 

सवेत: पूजयेदिदान मध्ये लोकेश्रपद्मयोः ॥ 

दृन््रमभ्धिं यम चेव नेच्छंलं वरूणं तया । 

वायु कुवेरमो शानमनन्तं परमेष्ठिनं ॥ 

स्वासु दिचु ततोऽस्ल्ाणि नामभिः प्रणवादिभिः। 

वेतः पृजयेदिद्वान् तत्सवे प्रणवे स्थितं ॥ 
देव प्रणववोजेन संपृज्याश्नलिभिच्तिभिः । 

जपेदष्टोत्तरशतं तन्ञमोऽन्त ततो दिनाः ॥ 

गृद्यातिगृद्यगोप्ना लं ग्रहाणणस्मत् रतं जप । 

भिद्धिभेवतु मे देव! त्वत्-प्रसादादधोचज। ॥ 

एवं निवेद्य विषधिवद्जपं ज्रौ पुरुषोत्तमे । 

षड़चं पुरतो जधा ऊङ्खमद्धे ततो जपेत् ॥ 

विश्वक्सेनं तयेग्रान्यां प्रणवेनैव पजयेत् 

गन्धेपुष्यादिभिः ष्णं दंद्विण (रघोरद शिनं ॥ 

चतुदश्याश्जलिं कुर्यात् पञ्चदश्यां प्रदक्चिफ । 

त्वा देवस्य पुरतः प्रणमेदण्डवस्छितौ ॥ 

ध्यायेग्मण्डल मध्यस्थं सक्रशं निष्फशं इटि । 

अदङिद्रमवधार्य्यान्ते शमख्ेति ततो वदेत् ॥ 
-- -- -- ~ - ~ ~--~-~--- -- --~------~-- ~ ---~ ~---~ ~ ~ 

(१) चोररूपियं । 
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संत्य मण्डलाद्वं षोड्श्यां प्रणवं पठेत् । 

नासाकषेणयोगेन इदि स्थापयेत् प्रं ॥' 

श्रादित्यवणे पुरुषं पुण्डरोक निभेच्णं । 

भक्रिचिग्धेन मनसा ध्यायेत् शापडर इरि ॥ 

यो गमूत्तिं चतुर्वाङक शरव-चक्र-गद्ाघर । 

यो वा ध्यायेदिभुत्यथेमाप्रोति वसुमोस्पित ” ॥ 

अज वौजं संचिन्ध निदेहेदिति वौजं वायुवोजं यं 

संचिगध मरत् शोषयेदि नि सम्बन्धः, निरंडेदिति वच्छयमाएबङ्धिना 

दाशस्य शोषणसाध्यलट् ग्र॑नाय प्रथममुपान्तं, निदंग्ध शोषये- 

दित्यः, मध्यादृद्धरभ्नेणेति जौ वमात्मानं इदि चिन्तयेदिति 

वच्यमाणला मध्यात् सुषुम्णामार्गेण ऊङ्ध ्द्मरम्रेण जोव द्ादशानतं 

नयेदित्य् निण्येदिति पाठे स्फुटमेव जोवयनचिन्तम, 

रभित्यग्निवोजं, वं वारुणएवोजं, सोऽहमस्मोति विष्णुर हमस्नोत्यथः 
श्रात्मपूजनमन्ल्ाभेद चिन्तनमेव मानसपरूजाया वच्छमाफलात्, 

मुद्रा जयमाचं विष्णोरसाधारणं श्रौ वत्सको स्तुभ-वेनतेय-मुद्रा जयक्ूपं 

एतावन्तः प्रियया विष्णोरिति वच्छयमाणएल्वात्, यदि तु तत्तसागर- 

महितोक्ं सवंदेवसाधारणं सुद्राजयं स्यादिष्णोः प्रिया इद्यसगतं 

स्यात् । तत्वसागरसदह्ितायां, 

“ श्ञ्नलिः शिरसा पं दये सेव वन्दिनो । 

श्ङ्गलोरगापयिला तु भाग्य सस्यापयेत् इदि । 

प्रसाघमोति सिद्धेषा तिखो सुद्रा इमाः समाः” ॥ 

कुर्य्याद्यासषविधान तु इति मादकान्यासकेश्वादिन्याष- 
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भावनाचतुषटटयरूपन्यासास्तन्लान्तरोक्राः दुकिताः, प्रणाङ्मन्त्त- 

न्यासमार । 

^ श्राद्याख्धसं न्यसेद्ाम''दत्यादिना विष्णोर्गायश्येति गायनौो- 

कन्दस्ो वैष्णवो मन्स्तदिष्णोर्गायच्यति गायकोडन्दश्ो 

वैष्णवो मन््र्तदिष्णो रि तिग्राह्यः, गन्धादिवत्यादिश्रब्दम गन्धपुष्या- 

चतयवज्घु शा ग्रतिलश्चेतसषेपदूवाः. मन्छन्यासं ततः कलेति क्षस्य 

द्श्रधा प्रणवजपस्यातुवादः, पूरवोक्रविष्णगायत्रो वा मन्त्रः 

पूजाङ्ग-पु रुषस्क्रमग््ो वा, प्रोचयेग्मण्डलान्तिकमिति, प्रोच्धप 

श्रखस्यजलस्य जलान्तरेण संस्काराय, मण्डलाम्तिकमित्यव- 

गुष्टन-खशूपकथयनाय, मण्डलाकारेण शंखान्तिके अवगुण्येत्यथेः, 

मण्डलं चान्तिकं च यथास्यादिति क्रियाविशेषण, अरष्येभंस्कारान- 

न्तर मर्घ्योदकेन पूजोपकरणप्रो चण. तन्ान्तर सिद्ध काय्यै, यद्वाध्ये 

संस्कारस्याज कृतस्य दृष्टायेलादयक्रमेण वा पाठक्रमवाधात् 

प्रोधेन्प्रण्डलान्तिकमिति शंख्वमुद्रादगश्रनानन्तर सम्बध्यते, तच 

मण्डलं पद्मं तत्पय्येन्तं द्रव्यजातं सवेम्ये ससत्य प्रोक्तयेदिति 

मम्बन्धः, प्रूजयेदासनं तवेति, तत्र मानसप्ूजायां अआधारादि- 

क्रमेषासनपूजा कार्य्या, श्र्यात् वाद्यपूजायामप्यनेनेव विधिना 

आमनपृजेति गम्यते, श्रासन पूजयेदिति तापि सम्बन्धात्, 

श्रावाद्योदिति तत्रापि सम्बन्धात् श्रावा्योदिति इग्ये विष्ण 

ध्याला नामाद्वारेणावाहमे, नासा प्रबेशरनोदासमस्य वह्यमाणत्वात्, 

आआसनपा्यदामानन्तर खदेवदाद्यण्टच न्यसेदाम इत्थादिक्रमेण 

न्यासः, पूववदिति, नारशिोक्रपुरुषसुक्रपूजादोत्ययंः, पुरुषद्क् 
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पूजालत्वेन बुद्धिस्यलात्, पूवेता लघुप्रकारलात्, जोकेशपद्मयोरिति 

ककिकायां शोकेश्रो विष्णः, तदद्य दलानि, तयोमेथ दत्ययः, 

तेन दश्षमूले शक्रादयः, ततोऽस््लाणि तदनन्तरं दलमष्येऽस््ाणि 

वद्ञादौनि खसु दिचु पूजयेदिति सम्बन्धः, षडुचं ज्वा ऊद्धंमन्य 

जपेदिति स्तोजान्नर सश्सनामादिजपेदित्ययेः, मध्याङ्के गोपाल- 

पूजायां ध्याने विश्चेषः ॥ 

॥ दति ओओमहामहोपाध्यायाभ्भिसिद्धाजपेयि-नरसिंदविर चिते 

नित्याचारप्रदौपे चतुयभागकत्य समाश्नम् 

॥ श्रौ ्रभमस्तु, श्रो इएभमस्तु ॥ 

प [> 

दितोयभागादारभ्य चतुयभागान्तः पुस्तकस्येतस्य 

द्ितोयभागः समापनः ॥ 
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